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УСТА ЛІ УСТА ЛІ 
НА ПРА ВІЛЬ НЫЯ РЭЙ КІНА ПРА ВІЛЬ НЫЯ РЭЙ КІ
Мі ха іл Мяс ні ко віч па він ша ваў 
Бе ла рус кую чы гун ку са 155-год дзем
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч пры няў удзел 
ва ўра чыс тым ме ра пры ем стве, пры све ча ным 
юбі лею Бе ла рус кай чы гун кі. Свя та ад бы ло ся 
ў На цы я наль ным ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры 
опе ры і ба ле та. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ўру чыў 
ра бот ні кам БЧ га на ро выя гра ма ты На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі.

У сва ім вы сту пе Мі ха іл Мяс ні ко віч па він ша ваў Бе-
ла рус кую чы гун ку з юбі ле ем, а так са ма звяр нуў ува гу 
на яе знач насць для эка но мі кі Бе ла ру сі. Да лей шая па-
спя хо вая пра ца ар га ні за цыі не пад вяр га ец ца сумнен-
ню, упэў не ны ён.

— Пе ра ка на ны, што, ад кры ва ючы но вую ста рон-
ку сва ёй гіс то рыі, Бе ла рус кая чы гун ка ўня се знач ны 
ўклад у рэа лі за цыю іні цы я ты вы па спа лу чэн ні Еў ра зій-
ска га эка на міч на га са ю за і эка на міч на га по яса Шаў-
ко ва га шля ху, за бяс пе чыць шы ро кае ўка ра нен не іна-
ва цый ных тэх на ло гій, а так са ма бу дзе са дзей ні чаць 
раз віц цю ін тэ гра цый ных пра цэ саў, якія з'яў ля юц ца 
за ло гам ста біль нас ці і росквіту на шай дзяр жа вы, — 
да даў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

ВЫ ВЕС ЦІ ВЫ ВЕС ЦІ 
НА ЧЫС ТУЮ ВА ДУНА ЧЫС ТУЮ ВА ДУ
Праб лем ныя пы тан ні піт но га 
во да за бес пя чэн ня аб мер ка ва лі 
на спе цы яль най на ра дзе
На мі ну лым тыд ні ў Са ве це Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 
стар шы ні 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 
Аляк санд ра Па пко ва ад бы ла ся ра бо чая су стрэ ча, 
пры све ча ная пы тан ням піт ной ва ды ў цэ лым 
і пад рых тоў цы пра ек та За ко на «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у не ка то рыя за ко ны 
па пы тан нях піт но га во да за бес пя чэн ня» 
ў пры ват нас ці.

Удзель ні кі на ра ды, ся род якіх бы лі стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду па жыл лё вай па лі ты цы і бу даў ніц тве Юрый 
Да ра га ку пец, мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі Аляк сандр Це ра хаў, на мес нік га лоў на га ўра-
ча ДУ «Рэс пуб лі кан скі цэнтр гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 
гра мад ска га зда роўя» Ан жэ ла Ску ра но віч і ін шыя, 
аб мер ка ва лі ас пек ты за бес пя чэн ня на сель ніц тва піт-
ной ва дой.

На на ра дзе бы ло ад зна ча на, што ў за ко на пра ект 
трэ ба да даць нор мы, якія рэ гу лю юць фі нан са ван не 
рас хо даў па раз віц ці сіс тэм піт но га во да за бес пя чэн ня. 
Акра мя та го, не аб ход на пра вя дзен не на ву ко ва-да-
след чых ра бот па па ляп шэн ні та кіх сіс тэм. Удзель-
ні кі пра па на ва лі да даць у за ко на пра ект пе ра ход ныя 
па ла жэн ні ў су вя зі з не аб ход нас цю ін вен та ры за цыі 
ця пе раш ніх сіс тэм во да за бес пя чэн ня, а так са ма фар-
мі ра ван ня фон даў для іх бу даў ніц тва, ра мон ту і экс-
плу а та цыі. Акра мя та го, аб мяр коў ва ла ся пы тан не 
ін вес та ван ня ў раз віц цё сфе ры.

ЗА РА БІ ЛІ — ЗА РА БІ ЛІ — 
ПА КІНЬ ЦЕ СА БЕПА КІНЬ ЦЕ СА БЕ
Старшыня Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі пры няў удзел у па ся джэн ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па бюд жэ це і фі нан сах
На су стрэ чы раз гля да лі ся за ко на пра ек ты 
«Аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 2018 год», 
«Аб бюд жэ це дзяр жаў на га па за бюд жэт на га фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на 2018 год» і «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у Бюд жэт ны ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па эка но мі цы, бюд жэ це і 
фі нан сах Ула дзі мір Пан цю хоў рас ка заў, што пра ек там 
бюд жэ ту на на ступ ны год пра ду гле джа ны ме ха ніз мы 
для сты му ля ван ня пры цяг нен ня мяс цо вы мі бюд жэ-
та мі да дат ко вых срод каў без па мян шэн ня па ме ру 
між бюд жэт ных транс фер таў.

— Мы сён ня па він ны ра зам пад ах воч ваць і ра бот-
ні каў, і біз нес-су поль насць зра біць усё маг чы мае, 
каб па вя лі чыць пры быт ко вую част ку бюд жэ ту, — 
пад крэс ліў Ула дзі мір Пан цю хоў. — За да ча ў тым, каб 
мяс цо выя бюд жэ ты са мі змаг лі за раб ляць і не ча ка лі 
да та цый з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. І мы па він ны 
гэ тую іні цы я ты ву за ах воч ваць, сты му ля ваць, каб яны 
ра зу ме лі, што лю бы да дат ко ва за роб ле ны ру бель за-
ста нец ца там — у га лі не, ра ё не, го ра дзе.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by

За ня тасць на сель ніц тва 
і фар мі ра ван не агуль на га 
рын ку пра цы, прад пры маль-
ніц кая дзей насць, пен сій нае 
за бес пя чэн не, ахо ва зда-
роўя і ма ла дзёж ная па лі ты-
ка — усе гэ тыя пы тан ні бы лі 
ў цэнт ры ўва гі дэ пу та таў Са-
юз на га пар ла мен та. Чар го-
вае па ся джэн не пяць дзя сят 
трэ цяй се сіі Пар ла менц ка га 
схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі 
прай шло гэ тым ра зам на тэ-
ры то рыі Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі. У пар ла менц кіх слу хан-
нях у Бран ску пры ня лі ўдзел 
дэ пу та ты Пар ла менц ка га 
схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, 
Дзяр жаў ны сак ра тар Са юз-
най дзяр жа вы, прад стаў ні кі 
га лі но вых мі ніс тэр стваў Бе-
ла ру сі і Ра сіі, якія зай ма юц-
ца пы тан ня мі за бес пя чэн ня 
роў ных пра воў гра ма дзян.

Пад час слу хан няў бы-
ло ад зна ча на, што Да га вор 
аб ства рэн ні Са юз най дзяр-
жа вы, пры ня ты ў снеж ні 
1999 го да, а так са ма шэ раг 
па гад нен няў па між ура да мі 
Бе ла ру сі і Ра сіі ў цэ лым да-
юць га ран тыі роў ных пра воў 
гра ма дзян на тэ ры то рыі Ра сіі 
і Бе ла ру сі ў част цы ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гі, вы-
ба ру мес ца зна хо джан ня і 
жы хар ства на тэ ры то ры ях 
дзяр жаў — удзель ніц Са юз-
най дзяр жа вы, так са ма за ка-
на даў ча ўрэ гу ля ва ны пы тан-
ні аб па збя ган ні па двой на га 
па дат ка аб кла дан ня. Ад нак, 
за ста ец ца яшчэ ня ма ла ня-
вы ра ша ных пы тан няў, з які-
мі су ты ка юц ца гра ма дзя не як 

Ра сіі, так і Бе ла ру сі, апы нуў-
шы ся на тэ ры то рыі су сед няй 
дзяр жа вы. І праб ле мы гэ тыя 
звя за ны з роз най трак тоў кай 
тых ці ін шых пы тан няў у за ка-
на даў ствах абедз вюх кра ін.

Так, на прык лад, з 1 сту-
дзе ня 2015 го да ў пен сій ным 
за ка на даў стве Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі змя ні лі ся па тра-
ба ван ні да вы зна чэн ня пра ва 
гра ма дзян на стра ха вую пен-
сію: па вы сіў ся стра ха вы стаж 
з 5 да 15 га доў, і ўве дзе ны ін-
ды ві ду аль ны ка э фі цы ент (так 
зва ныя ба лы). Для та го, каб 
аб' ек тыў на вы зна чыць пра ва 
на ра сій скую пен сію для гра-
ма дзян, якія ма юць стаж ра-
бо ты ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 
не аб ход на ўнес ці не ка то рыя 
ка рэк ці роў кі ў Да га вор аб су-
пра цоў ніц тве ў га лі не са цы-
яль на га за бес пя чэн ня.

Так са ма ак ту аль ны мі, на 
дум ку дэ пу та таў Са юз на га 
пар ла мен та, з'яў ля юц ца і 
праб ле мы, звя за ныя з рэ гу-
ля ван нем за ка на даў ства ў 
сфе ры эка но мі кі і прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці. 

Ня гле дзя чы на тое, што 
да ця пе раш ня га мо ман ту ў 
рам ках Са юз най дзяр жа вы 
ўда ло ся сфар мі ра ваць ме-
ха ніз мы дзяр жаў най пад-
трым кі ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су, прад пры маль ні кі 
па-ра ней ша му су ты ка-
юц ца з шэ ра гам ад мі ніст-
ра цый ных бар' е раў пры 
ства рэн ні і рэ гіст ра цыі 
прад пры ем ства, а так са ма 
пры лі цэн за ван ні прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці.

Па вод ле слоў стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве-
та Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван-
ні Аляк санд ра ПА ПКО ВА, 
у цэ лым у сфе ры за ня тас ці, 
пра ца ўлад ка ван ня, аду ка-
цыі, сва бо ды пе ра мя шчэн-
ня, спор ту і ту рыз му за ка-
на даў ства Бе ла ру сі і Ра сіі ў 
да стат ко вай ме ры гар ма ні-
за ва на і за бяс печ вае роў ныя 
пра вы гра ма дзян абедз вюх 
кра ін. За ста юц ца ад кры ты мі 
не ка то рыя асоб ныя пы тан ні, 
ра бо та па якіх бу дзе пра цяг-
ну та. На дум ку пар ла мен та-
рыя, су мес ная дзей насць у 
рам ках адзі най эка на міч най 
пра сто ры дае свае ста ноў чыя 
вы ні кі. На прык лад, та ва ра-
аба рот Бе ла ру сі і Ра сіі сё ле та 
вы рас больш чым на 20 пра-
цэн таў, у тым лі ку дзя ку ю чы 
рэ гі я наль ным су вя зям, якія 
шы ро ка раз ві ва юц ца. «Ад-
нак сён ня не аб ход на звяр-
нуць піль ную ўва гу на тое, 
як вы кон ва юц ца су мес ныя 
пра гра мы, якія фі нан су юц-
ца з Са юз на га бюд жэ ту. Сё-

ле та на зі ра ец ца пра фі цыт у 
па ме ры ка ля 2 міль яр даў ра-
сій скіх руб лёў. Гэ та зна чыць, 
што па шэ ра гу важ ных кі рун-
каў ін тэ гра цый на га су пра-
цоў ніц тва ня ма свое ча со ва-
га асва ен ня срод каў. І гэ та 
аб умоў ле на фар маль ным 
па ды хо дам не ка то рых чы-
ноў ні каў да вы ка нан ня нор-
маў Да га во ра аб ства рэн ні 
Са юз най дзяр жа вы».

Усе на ба ле лыя праб ле мы 
са юз на га бу даў ніц тва, у тым 
лі ку і ў сфе ры гар ма ні за цыі 
за ка на даў стваў абедз вюх 
кра ін, бу дуць аб мяр коў вац-
ца на пя тым Фо ру ме рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі, які ад бу дзец-
ца ў ве рас ні на ступ на га го-
да ў Ма гі лё ве. Пад рых тоў ка 
да яго ідзе поў ным хо дам. 
Пла ну ец ца, што асноў ны мі 
пы тан ня мі аб мер ка ван ня 
ста нуць перс пек ты вы эка-
на міч на га су пра цоў ніц тва 
рэ гі ё наў абедз вюх кра ін на 
асно ве раз віц ця ІТ-тэх на-
ло гій і шля хі фар мі ра ван ня 
рэ гі я наль ных ВУП праз су-
мес ныя пра ек ты па раз віц ці 
ліч ба вай эка но мі кі.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

Учо ра ў Са ве це Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
ад бы лі ся ад кры тыя пар ла менц кія 
слу хан ні на тэ му «Парт нёр ства 
га лін ула ды як не аб ход ная ўмо ва 
па спя хо ва га да сяг нен ня Мэт 
устой лі ва га раз віц ця». 

У слу хан нях узя лі ўдзел се на та ры і 
дэ пу та ты, кі раў ні кі рэс пуб лі кан скіх ор-

га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, чле ны 
Са ве та па ўстой лі вым раз віц ці, прад-
стаў ні кі дып ла ма тыч на га кор пу са, гра-
мад скіх ар га ні за цый.

«Бе ла русь га то ва са дзей ні чаць ума-
ца ван ню гла баль на га парт нёр ства для 
да сяг нен ня Мэт устой лі ва га раз віц ця 
і мо жа стаць плат фор май для рэ гі я-
наль на га аб ме ну ад па вед ны мі во пы-
там, ве да мі, тэх на ло гі я мі, — пад крэс ліў 

стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
МЯСНІ КО ВІЧ. — За да чы ў нас агуль-
ныя — па вы шэн не якас ці жыц ця на сель-
ніц тва на асно ве рос ту кан ку рэн та здоль-
нас ці эка но мі кі, пры цяг нен ня ін вес ты-
цый і іна ва цый на га раз віц ця кра і ны».

(Больш пад ра бяз на пра гэ та 
чы тай це ў на ступ ным ну ма ры 
«Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня»).

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

У верх няй па ла це пар ла мен та пад час круг ла га ста ла 
аб мер ка ва лі, ча му не на зі ра ец ца рос ту ін вес ты цый 
у бе ла рус кія прад пры ем ствы. За дзе вяць ме ся цаў гэ та га 
го да пры цяг ну та $905 млн пра мых за меж ных ін вес ты цый на 
чыс тай асно ве пры за дан ні $1 млрд 30 млн.

«Вя до ма, для кож на га ін вес та ра ў лю бой кра і не важ на, 
каб пра ві лы гуль ні на яго по лі дзей нас ці бы лі зра зу ме лыя і 
прос тыя, а за ка на даў чая ба за, якая рэ гу люе пы тан ні вя дзен ня 
біз не су, — праз рыс тай і ста біль най», — ад зна чыў 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 Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ. Та му ад ным з 
дзейс ных ме ха ніз маў па вы шэн ня ін вес ты цый най пры ваб нас ці 
кра і ны з'яў ля ец ца ўдас ка на лен не за ка на даў ства.

Ула дзі мір Пан цю хоў так са ма пад крэс ліў, што сён ня ін вес-
ты цый ную сфе ру ў дзяр жа ве рэ гу лю юць ка ля 40 пра ва вых 
ак таў, ство ра на між ве да мас ная ра бо чая гру па для вы пра цоў кі 
сіс тэм ных мер па ўдас ка на лен ні ў кра і не ін вест клі ма ту. «Ад нак 
сме лых і эфек тыў ных на ва цый у ін вес ты цый ным за ка на даў-

стве да гэ та га ча су ня ма, комп лекс ныя ра шэн ні не пры ма юц-
ца», — да даў ён.

Пры гэ тым вы гад нае геа гра фіч нае ста но ві шча і рост эка-
но мі кі спры я юць пры цяг нен ню ін вес та раў у Бе ла русь, лі чыць 
ге не раль ны ды рэк тар кам па ніі «Мар ка», член 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 Мі ка лай МАР ТЫ НАЎ. А да дат ко вым сты му-
лам для су пра цоў ніц тва з за меж ны мі кам па ні я мі з'яў ля ец ца 
член ства на шай кра і ны ў Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, 
дзя ку ю чы яко му для ін вес та раў ад кры ва ец ца ры нак ад ра зу 
не каль кіх кра ін.

«Гэ тай пе ра ва гай трэ ба больш ак тыў на ка рыс тац ца», — лі-
чыць се на тар. Акра мя та го, ак ту аль ным пы тан нем за ста ец ца 
ства рэн не больш кам форт ных умоў для ра бо ты бе ла рус кіх 
вы твор цаў на рын ках кра ін — чле наў ЕА ЭС, ува хо джан не ў іх 
дзяр жаў ныя пра гра мы. «А для гэ та га трэ ба зблі жаць на шы 
за ка на даў ствы», — лі чыць ён.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. рustаvіt@zvіаzdа.bу

ІДЗЁМ НА ЗБЛІ ЖЭН НЕІДЗЁМ НА ЗБЛІ ЖЭН НЕ
Са юз ная дзяр жа ва га ран туе роў ныя пра вы

ПАР ЛА МЕНЦ КІ ДЗЁН НІКРу хацца да мэт

БІЗ НЕС-КЛІ МАТ

Ча му ня ма пры то ку ін вес ты цый?
Ад каз на гэ тае пы тан не шу ка лі пад час круг ла га ста ла ў Са ве це Рэс пуб лі кі

У 
мі ну лыя вы хад ныя ў Бран ску ад бы лі ся пар ла менц кія 
слу хан ні Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, 
на якіх дэ пу та ты аб мер ка ва лі праб ле мы зблі жэн ня 

за ка на даў стваў абедз вюх кра ін у за бес пя чэн ні роў ных 
пра воў гра ма дзян Са юз най дзяр жа вы.


