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Бес пі лот ні кі Бес пі лот ні кі 
і рэнт ге наў ская і рэнт ге наў ская 
тэх ні катэх ні ка
Най больш перс пек тыў ныя сфе ры ў 
іна ва цый ным су пра цоў ніц тве Бе ла ру сі і 
Ка зах ста на.

Кра е ву голь ным ка ме нем для парт нёр ства 
дзвюх кра ін у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій ста ла 
па гад нен не аб ства рэн ні пад ка мі сіі па раз віц ці 
су пра цоў ніц тва ў іна ва цый най сфе ры. Яно бы ло 
пад пі са на ў ліс та па дзе мі ну ла га го да. Да кан ца 
2018-га ў Аста не ўда ло ся рэа лі за ваць су мес ны 
пра ект у гэ тым кі рун ку. У ста лі цы Ка зах ста на 
ад кры ла ся цяп ліч ная гас па дар ка з асвят лен нем 
свят ло ды ёд ны мі лям па мі, ство ра ны мі Цэнт рам 
свят ло ды ёд ных і оп та э лект рон ных тэх на ло гій 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі.

Пра тое, што на пе ра дзе шэ раг яшчэ больш 
маш таб ных пра ек таў, га ва ры лі на гэ тым тыд ні 
ў Мін ску пад час пер ша га па ся джэн ня пад ка мі сіі 
па раз віц ці су пра цоў ніц тва ў іна ва цый най сфе-
ры Між пар ла менц кай ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі і Се на та пар ла-
мен та Ка зах ста на.

«Зу сім ня даў на мы ад кры лі са мую буй ную ў 
рэ гі ё не цяп лі цу для вы рошч ван ня ага род ні ны 
па бе ла рус кіх тэх на ло гі ях. На ша свят ло ды ёд ная 
тэх ні ка га ран туе па вы шэн не ўра джай нас ці та ма-
таў у два ра зы. Пры чым гэ та не прос та цяп лі ца, 
а вы со ка тэх на ла гіч ны пра ект. Мы пла ну ем яго 
па шы раць як у Ка зах ста не, так і за яго ме жа мі», — 
ска заў Сяр гей РАХ МА НАЎ, 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.

Па сло вах се на та ра, Бе ла русь ува хо дзіць у 
шэ раг кра ін-лі да раў па вы твор час ці тэх ні кі для 
до гля ду (сю ды ўклю ча на і тэх ні ка для до гля ду 
са штуч ным ін тэ ле ктам, і ме ды цын скія рэнт ге-
наў скія та мог ра фы).

«Вось гэ тыя рэ чы мы збі ра ем ся ства раць су-
мес на. І на ша ідэя за клю ча ец ца ў тым, каб, пра-
цу ю чы ра зам з Ка зах ста нам, ад на ча со ва пра-
ца ваць па пе ры мет ры на шых кра ін, з трэ ці мі 
кра і на мі», — па ве да міў Сяр гей Рах ма наў.

На дум ку ка зах станскіх пар ла мен та ры яў, 
для Бе ла ру сі асаб лі вую знач насць ма юць су-
мес ныя пра ек ты ў сфе ры пе ра пра цоў кі наф ты. 
А чым ці ка вая ка зах станскім на ву коў цам на-
ша кра і на, рас ка заў Ба кыт жан ЖУ МА ГУ ЛАЎ, 
член Ка мі тэ та Се на та пар ла мен та Рэс пуб-
лі кі Ка зах стан па са цы яль на-куль тур ным 
раз віц ці і на ву цы: «Нас ці ка вяць у Бе ла ру сі 
но выя тэх на ло гіі па бес пі лот ні ках, ІТ-тэх на ло-
гіі. Па шмат лі кіх га лі нах эка но мі кі ёсць вель мі 
сур' ёз ныя рас пра цоў кі і іна ва цый ныя пра ек ты, 
якія маг лі б пра ца ваць на ка зах стан скую эка-
но мі ку. Мы ў гэ тым вель мі за ці каў ле ныя. Што 
да ты чыц ца на ша га бо ку, мы так са ма вель мі за-
ці каў ле ныя, каб рас пра цоў кі і но выя тэх на ло гіі, 
якія ў нас ёсць (асаб лі ва ў кі рун ку на ву ко вых 
да сле да ван няў), бы лі да ступ ныя для бе ла рус-
ка га бо ку».

Аб тым, што пар ла мен та рыі сур' ёз на на стро-
е ны як ма га хут чэй ад пе ра га во раў па ды сці да 
рэа лі за цыі кан крэт ных пра ек таў, свед чыў і склад 
удзель ні каў су стрэ чы. На па ся джэн не з бе ла рус-
ка га бо ку бы лі за про ша ны прад стаў ні кі На ву ко-
ва-вы твор ча га цэнт ра шмат функ цы я наль ных 
бес пі лот ных комп лек саў На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі, На ву ко ва-да след ча га ін сты ту-
та тэх ніч най ахо вы ін фар ма цыі, су пра цоў ні кі 
прад пры ем ства па вы твор час ці оп та э лект рон-
ных пры лад для вы мя рэн ня геа мет рыч ных ве-
лі чынь.

Па сло вах пар ла мен та ры яў, прак тыч ных вы-
ні каў ад рэа лі за цыі но вых пра ек таў мож на ча-
каць ужо ў кан цы бя гу ча га го да.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

НА гэ тым тыд ні дэ ле га цыя 
гру пы друж бы «Фран цыя — 
Бе ла русь» Се на та 

Фран цыі, якую ўзна чаль ваў 
на мес нік стар шы ні Ка мі сіі па 
фі нан сах Шарль ГЕ НЭ, на ве да ла 
з афі цый ным ві зі там бе ла рус кую 
ста лі цу, па бы ва ла на не ка то рых 
аб' ек тах Мін скай і Гро дзен скай 
аб лас цей.

За пар ла менц кі мі 
кан так та мі ак ты ві зу ец ца і 

біз нес
Ві та ю чы гас цей на су стрэ чы ў 

Са ве це Рэс пуб лі кі, спі кер верх-
няй па ла ты бе ла рус ка га пар-
ла мен та Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ з 
за да валь нен нем ад зна чыў ак ты-
ві за цыю ў апош нія га ды бе ла рус-
ка-фран цуз скіх ад но сін:

— Гэ та да ты чыц ца па лі тыч ных 
кан так таў, між пар ла менц ка га дыя-
ло гу, эка на міч на га су пра цоў ніц тва, — 
пад крэс ліў ён і вы ка заў упэў не-
насць, што ў ме жах ві зі ту бу дзе 
маг чы масць раз гле дзець раз на стай ныя 
ці ка выя пра ек ты, якія сён ня га то вы пра-
па на ваць бе ла рус кі бок.

— Гэ та пер шы ві зіт на та кім вы со кім 
уз роў ні, і я мяр кую, што ён бу дзе па спя-
хо вым, — вы ка заў упэў не насць Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

На су стрэ чы ён ак цэн та ваў ува гу на 
шмат век тар нас ці па лі ты кі, якую пра во-
дзіць Бе ла русь, і ак ты ві за цыі бе ла рус-
ка-фран цуз скіх ад но сін. Як вы нік — рост 
та ва ра аба ро ту па між дзвю ма кра і на мі. 
Так, ле таш ні аб' ём уза ем на га ганд лю ў 
па раў на нні з 2017-м вы рас на 9 % і склаў 
399 міль ё наў до ла раў. Бе ла рус кі экс-
парт у Фран цыю па вя лі чыў ся на 12,2 %,
а фран цуз скі ім парт у Бе ла русь — на 8,3 %. 
Ужо сёлета па зі тыў ная ды на мі ка пра-
 цяг ну ла ся, па ка заў шы рост уза ем на га 
ганд лю амаль у 1,4 ра за.

Ад па вед ны рост дэ ман струе і ра бо та 
па пры цяг нен ні фран цуз скіх ін вес ты цый 
у бе ла рус кую эка но мі ку. Ле тась бы ло 
пры цяг ну та 8,1 міль ё на до ла раў (172 % 
да ўзроў ню па пя рэд ня га го да), з іх пра-
мыя ін вес ты цыі — 7,7 міль ё на. Да рэ чы, у 
Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва ныя 63 ар га ні за цыі 
з фран цуз скім ка пі та лам. Най буй ней-
шы мі кам па ні я мі, якія пра цу юць у на-
шай кра і не, з'яў ля юц ца Peugeot, Cіtroen, 
Renault, Danon і шэ раг ін шых.

— Гэ та свед чыць аб тым, што і біз-
нес пад цяг ва ец ца да та го ўзроў ню па-
лі тыч ных кан так таў, якія ўста лёў ва юц ца 
па між на шы мі кра і на мі, — пад крэс ліў 
спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар-
ла мен та.

Уза ем ная пад трым ка
Акра мя пы тан няў двух ба ко ва га па-

рад ку дня стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
пра па на ваў так са ма аб мер ка ваць тэ-
мы, звя за ныя з уза ем най пад трым кай 
на між на род ных пля цоў ках, у тым лі ку і 
ў ме жах Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ. 
Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што Бе ла-
русь рых туе да лет няй се сіі пра ект рэ-
за лю цыі, пры све ча най раз віц цю на ву кі, 
тэх на ло гій і іна ва цый, і вы ка заў над зею, 
што фран цуз скія пар ла мен та рыі пад-
тры ма юць бе ла рус кія іні цы я ты вы.

Асаб лі вая ўва га бы ла над а дзе на і 
раз віц цю па бра цім скіх ад но сін і су пра-

цоў ніц тву па між га ра да мі і рэ гі ё на мі Бе-
ла ру сі і Фран цыі.

— Мы ве да ем, што вы на пра ця гу шас-
ці га доў бы лі ад ным з кі раў ні коў Се на та 
Фран цыі, уз на чаль ва лі аса цы я цыю мэ раў 
га ра доў, без умоў на, у вас вель мі ба га ты 
во пыт, — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч, звяр-
та ю чы ся да Шар ля Ге нэ з пра па но вай па-
ду маць аб та кім фар ма це ўза е ма дзе ян ня, 
як фо рум га ра доў-па бра ці маў.

У сваю чар гу старшыня групы дружбы 
«Фран цыя-Беларусь» Фран цыі па дзя-
ка ваў за цёп лы пры ём і за ўва жыў, што 
ва ўза е ма ад но сі нах дзвюх кра ін ёсць 
не ка то рае ад ста ван не, якое, у тым лі-
ку дзя ку ю чы гру пе друж бы, не аб ход на 
пе ра адо лець.

— Мы тут дзе ля та го, каб на рошч ваць 
на ша су пра цоў ніц тва як у куль тур най 
сфе ры, так і ў эка на міч най га лі не, — пад-
крэс ліў ён.

Па вод ле яго слоў, за 18 ме ся цаў іс на-
ван ня ад па вед най гру пы ў фран цуз скім 
Се на це з'я віў ся шэ раг на пра цо вак, якія 
маг лі б па шы рыць су пра цоў ніц тва па 
не каль кіх кі рун ках. У пры ват нас ці ў ляс-
ной пра мыс ло вас ці і ўсім, што з ёю звя-
за на. Пры ваб най, з пунк ту гле джан ня 
фран цуз скіх пар ла мен та ры яў, ба чыц ца 
і сфе ра ту рыз му (так зва ны ту рыс тыч ны 
ін жы ні рынг). У фо ку се ўва гі зна хо дзіц ца 
і ства рэн не най ноў шых тэх на ло гій, штуч-
на га ін тэ ле кту, ліч ба вых тэх на ло гій.

Па вы ні ках су стрэ чы ў Са ве це Рэс-

пуб лі кі Шарль Ге нэ рас ка заў, што 
ба кі вы зна чы лі шэ раг на прам каў, 
па якіх маг ло б раз ві вац ца двух ба-
ко вае эка на міч нае су пра цоў ніц тва. 
У пры ват нас ці, адзін з пры яры тэт-
ных — раз віц цё ІТ-сфе ры. Так са ма 
га вор ка да ты чы ла ся су пра цоў ніц тва
па вы ра бе пра дук таў хар ча ван ня і
ў га лі не аў та ма бі ле бу да ван ня.

Акра мя та го, на су стрэ чы ба кі 
за кра ну лі пы тан не ядзер най энер-
ге ты кі:

— Па коль кі Фран цыя ва ло дае 
ве лі зар ным во пы там у гэ тай сфе-
ры, мы аб мер ка ва лі маг чы мас ці 
аб ме ну ім па між спе цы я ліс та мі Бе-
ла ру сі і Фран цыі, у пры ват нас ці ў 
га лі не бяс пе кі ядзер най энер ге ты кі, 
па коль кі пы тан не бяс пе кі хва люе 
на сель ніц тва як ва шай кра і ны, так 
і на шай, — пад крэс ліў пар ла мен-
та рый.

Ву чаць у шко ле,
ву чаць у шко ле...

Кіраўнік рабочай групы па 
супрацоўніцтве з Францыяй у 
Савеце Рэспублікі, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, на ву-
цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці 
Вік тар СІ РЭН КА ў гу тар цы з жур на ліс-
та мі пад крэс ліў знач насць пер ша га ві зі ту 
пар ла менц кай дэ ле га цыі. Ён ак цэн та ваў 
ува гу на двух ба ко вым су пра цоў ніц тве ў 
га лі не нар ма тыў най ба зы, аду ка цый най, 
на ву ко ва-тэх ніч най сфе рах, раз віц ці ад-
но сін, звя за ных з ядзер най бяс пе кай і 
ўты лі за цы яй ядзер ных ад хо даў.

Па вод ле яго слоў, фран цуз скі бок 
хва люе і праб ле ма вы ву чэн ня фран цуз-
скай мо вы ў Бе ла ру сі: з кож ным го дам 
зні жа ец ца коль касць дзя цей, якія вы ву-
ча юць яе ў шко ле.

— Мы га то выя да дыя ло гу аб са лют на 
па ўсіх на прам ках, — ад зна чыў ён, пад-
крэс ліў шы, што раз віц цё між пар ла менц-
кіх кан так таў па слу жыць па зі тыў ным сіг-
на лам для біз не су. — На сён няш ні дзень 
пунк таў су да кра нан ня для па глыб лен ня 
кан так таў до сыць шмат, мы па він ны іх 
уба чыць, аб мер ка ваць і даць штур шок 
да лей шаму раз віц цю су пра цоў ніц тва.

У рам ках ві зі ту пар ла менц кай дэ-
ле га цыі Фран цыі ў Бе ла русь ад быў ся 
шэ раг су стрэч з кі раў ніц твам Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў, Кан сты ту цый на га 
Су да, Пар ка вы со кіх тэх на ло гій. Пар-
ла мен та рыі Се на та Фран цыі на ве да лі 
ААТ «Бе лАЗ», шэ раг аб' ек таў Мін скай і 
Гро дзен скай аб лас цей.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 

Ад фо ру му Ад фо ру му 
га ра доў-па бра ці маў га ра доў-па бра ці маў 
да ядзер най бяс пе кіда ядзер най бяс пе кі
Сфе ра ін та рэ саў пар ла менц кай дэ ле га цыі Фран цыі ў Бе ла ру сі 

бы ла раз на стай най

 На ша да вед ка
Най вы шэй шым прад стаў ні чым і за ка на даў чым ор га нам Фран цыі з'яў-

ля ец ца двух па лат ны пар ла мент. Ніж няя па ла та — На цы я наль ны сход, 
дэ пу та ты яко га абі ра юц ца тэр мі нам на пяць га доў на асно ве ўсе агуль на га 
і пра мо га га ла са ван ня, раз гля да ец ца як ор ган агуль на на цы я наль на га 
прад стаў ніц тва.

Се нат, чле ны яко га абі ра юц ца тэр мі нам на дзе вяць га доў шля хам ус кос-
ных вы ба раў, прад стаў ля е ін та рэ сы тэ ры та ры яль ных ка лек ты ваў.

Па ла ты фак тыч на ва ло да юць ад ноль ка вай кам пе тэн цы яй, ад роз нен ні 
ў асноў ным да ты чац ца толь кі за ка на даў ча га пра цэ су, а так са ма сфе ры 
пар ла менц ка га кант ро лю.

Ра бо чая гру па па су пра цоў ніц тве з Фран цы яй у Са ве це Рэс пуб лі кі і 
гру па друж бы «Фран цыя — Бе ла русь» у Се на це Фран цыі бы лі ство ра ны 
ў 2018 го дзе. Дзей насць груп на кі ра ва на на па шы рэн не су пра цоў ніц тва 
па бра цім скіх га ра доў Бе ла ру сі і Фран цыі, уста ля ван не пра мых кан так таў 
па між дзе ла вы мі ко ла мі, раз віц цё двух ба ко вых ад но сін у ін вес ты цый най, 
сель ска гас па дар чай, эка ла гіч най і ін шых сфе рах.
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