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Аб гэ тым за яві ла стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На тал ля КА ЧА НА ВА на су стрэ чы 
са стар шы ня мі га рад скіх і ра ён ных Са ве таў 
дэ пу та таў Ві цеб скай воб лас ці.

Су вязь Са ве та Рэс пуб лі кі з мяс цо вы мі Са-
ве та мі дэ пу та таў па він на быць па ста ян на дзе-
ю чая і эфек тыў ная. «Мы па він ны пра ца ваць 
зы хо дзя чы з тых за дач, якія ўзні ка юць на тым 
ці ін шым эта пе раз віц ця на шай кра і ны. А лепш 
за ўсіх па трэ бы, спа дзя ван ні і па жа дан ні лю-
дзей ве да юць ме на ві та на род ныя абран ні-
кі», — упэў не ная стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Дэ пу тац кі кор пус — гэ та су вяз ное звя но па-
між на сель ніц твам і за ка на даў ца мі. «Ін фар-
ма цыя, якой вы ва ло да е це на мес цах, вель мі 
важ ная для нас, бо вы на ўпрост зно сі це ся і 
пра цу е це з людзь мі пад час роз ных су стрэч і 
ме ра пры ем стваў. Ме на ві та гэ тая дзей насць 
да зва ляе нам сён ня эфек тыў на вы ра шаць за-
да чы, якія ста яць у за ка нат вор чай дзей нас-
ці», — ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Ства рыць за ка на даў чую ба зу ня прос та, 
але яна ў Бе ла ру сі ёсць, усе за ка на даў чыя 
ак ты вы ве ра ныя і зра зу ме лыя. Ін шае пы тан-
не — як яны рэа лі зу юц ца на мес цах. Зы хо-

дзя чы з гэ тых за дач і трэ ба пра ца ваць з на-
сель ніц твам, лі чыць спі кер верх няй па ла ты 
пар ла мен та.

— Пад час су стрэч ста но віц ца зра зу ме ла, 
дзе трэ ба неш та ка рэк та ваць або мя няць ці 
не вар та на огул ні чо га ча паць, бо гэ ты за кон 
пра цуе най леп шым чы нам, — ска за ла яна. — 
Га лоў нае, каб за ко ны іш лі ад жыц ця. Та кую 
за да чу па ста віў пе рад пар ла мен та ры я мі Прэ-
зі дэнт — зна чыць, мы па він ны дак лад на ра-
зу мець, якая рэ аль ная сі ту а цыя склад ва ец-
ца на мес цах, якія пы тан ні хва лю юць на шых 
гра ма дзян.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі да ру чы ла 
ўдзель ні кам су стрэ чы да нес ці да ўся го дэ пу-
тац ка га ак ты ву воб лас ці сут насць пра ве дзе-
на га дыя ло гу, у тым лі ку знач насць у іх дзей-
нас ці ра бо ты з на сель ніц твам і вы бар шчы ка мі. 
На тал ля Ка ча на ва па абя ца ла, што се на та ры 
бу дуць браць ак тыў ны ўдзел у ра бо це се сій 
і вы кан ка маў у рэ гі ё нах. «Гэ та бу дзе вель мі 
важ ная фор ма ра бо ты. Яна да зво ліць ўма цоў-
ваць уза е ма су вязь па між Са ве там Рэс пуб лі кі 
і дэ пу тац кім кор пу сам ін шых уз роў няў, каб 
мы маг лі апе ра тыў на пры маць ра шэн ні, на-
кі ра ва ныя на па вы шэн не даб ра бы ту на шых 

гра ма дзян», — ад зна чы ла спі кер верх няй па-
ла ты пар ла мен та.

Асноў нае па тра ба ван не кі раў ні ка дзяр жа-
вы — спра вяд лі вае стаў лен не да лю дзей: усе 
ра шэн ні, якія пры ма юц ца, па він ны быць на 
ка рысць дзяр жа вы. Дэ пу та там усіх уз роў няў 
не аб ход на ак тыў на пра ца ваць над вы ра шэн-
нем па стаў ле ных за дач, ак цэн та ва ла ўва гу 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. Ві цеб ская воб-
ласць ста ла пер шай, дзе На тал ля Ка ча на ва 
пра вя ла су стрэ чу са стар шы ня мі га рад скіх і 
ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў. Яна ад ка за ла на 
пы тан ні на род ных абран ні каў, а так са ма вы-
слу ха ла іх пра па но вы.

Пад час су стрэ чы спі кер верх няй па ла ты 
пар ла мен та звяр ну ла ўва гу на тое, што ў ра-
бо це на лю бых па са дах заў сё ды бы лі су стрэ чы 
з людзь мі, бо гэ та да па ма гае быць у кур се 
са май ак ту аль най і дак лад най ін фар ма цыі 
і пы тан няў, якія хва лю юць на сель ніц тва на 
мес цах. Та кую прак ты ку яна мае на мер пра-
цяг нуць. «Гэ та да зво ліць зве рыць га дзін ні кі, 
па слу хаць вас, да ве дац ца, якія ёсць пы тан ні, 
пра па но вы», — пад агуль ні ла На тал ля Ка ча-
на ва.

Па вод ле Бел ТА.

У Са ве це Рэс пуб лі кі прай шла 
су стрэ ча спі ке ра верх няй па ла ты 
пар ла мен та На тал лі КА ЧА НА ВАЙ 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Уз бе кі ста на 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
На сір джа нам ЮСУ ПА ВЫМ.

Ві та ю чы гос ця, стар шы ня Са-
ве та Рэс пуб лі кі ад зна чы ла, што ва 
ўза е ма ад но сі нах па між на шы мі 
кра і на мі скла лі ся даў нія і доб-
рыя су вя зі. «Бе ла русь заў сё ды 
раз гля да ла Уз бе кі стан як клю-
ча во га, стра тэ гіч на га парт нё ра ў 
Цэнт раль най Азіі. На шы між пар-
ла менц кія і між ура да выя ад но-
сі ны вый шлі аб са лют на на но вы 
ўзро вень пас ля ві зі таў кі раў ні коў 
на шых дзяр жаў у 2018 го дзе і ў 
2019 го дзе. За гэ тыя два га ды 
зроб ле на шмат — больш, чым 
за па пя рэд няе дзе ся ці год дзе», — 
ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Пас ля ле таш ня га ві зі ту Прэ-
зі дэн та Уз бе кі ста на Шаў ка та 
Мір зі ё е ва ў Бе ла русь план ме-
ра пры ем стваў, за цвер джа ны 
прэм' ер-мі ніст ра мі дзвюх кра ін, 
ак ту а лі за ва ны, і сён ня 30 % за-
пла на ва ных ме ра пры ем стваў 
су пра цоў ніц тва вы ка на ны, кан-
ста та ва ла спі кер верх няй па ла ты 
пар ла мен та. Асно ву парт нёр ства 
скла да юць ганд лё ва-эка на міч ныя 
ад но сі ны, якія дэ ман стру юць ста-
ноў чую ды на мі ку.

Так, па вод ле звес так за сту-
дзень—ліс та пад 2019-га, аб' ём та-
ва ра аба ро ту па між на шы мі кра і-
на мі склаў больш за 213 мільё  наў 
до ла раў і па вя лі чыў ся амаль на 
50 % да ўзроў ню ад па вед на га 
пе ры я ду 2018-га (рост па ка за лі 
як ім парт, так і экс парт, да та го 
ж саль да знеш ня га ганд лю скла-
ла ся са зна кам плюс у па ме ры 
124 міль ё ны до ла раў).

— Мы ба чым, як па вя лі чы лі ся 
ліч бы на шых ганд лё вых ад но-
сін, — звяр ну ла ўва гу спі кер верх-
няй па ла ты пар ла мен та і вы ка за-

ла ўпэў не насць у тым, што ўза-
е ма вы гад ныя ад но сі ны бу дуць 
пра цяг ну ты і на да лей.

Да рэ чы, ва Уз бе кі ста не за рэ-
гіст ра ва на 50 ар га ні за цый, за-
сна валь ні ка мі якіх з'яў ля юц ца 
юры дыч ныя і фі зіч ныя асо бы Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. У сваю чар гу, у 
на шай кра і не ство ра на 61 ар га ні-
за цыя, за сна валь ні ка мі якіх вы-
сту па юць уз бек скія юры дыч ныя 
і фі зіч ныя асо бы.

Раз віц цю двух ба ко вых ад но-
сі н спры я юць і між пар ла менц кія 
ста сун кі. Так, ле тась на пер шым 
Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе-
кі ста на з іні цы я ты вы та га час ных 
кі раў ні коў верх ніх па лат пар ла-
мен таў абедз вюх кра ін быў пад-
пі са ны ад па вед ны ме ма ран дум. 
Прак ты ка па ка за ла, што та кая 
фор ма су пра цоў ніц тва вы клі кае 
ўза ем ную ці ка васць, асаб лі ва 
гэ та да ты чыц ца пра мыс ло вай 
ка а пе ра цыі.

— Для нас вель мі важ ныя перс-
пек ты вы па ства рэн ні су мес ных 
вы твор час цяў і прад пры ем-
стваў, — ад зна чы ла На тал ля Ка-
ча на ва.

Трэ ба ска заць, што ў 2017-м 
на тэ ры то рыі Уз бе кі ста на з'я ві-
лі ся дзве збо рач ныя вы твор час-
ці бе ла рус кай тэх ні кі з удзе лам 
бе ла рус ка га ка пі та лу (у лі ку су-
за сна валь ні каў — ак цы я нер ныя 
та ва рыст вы «Амка дор» і «Баб-
руй скаг ра маш»). Ця пер вя дзец-
ца ра бо та над ства рэн нем збо-
рач най вы твор час ці спец тэх ні кі 
ААТ «МАЗ». Што да ты чыц ца су-
мес ных пра ек таў, то ажыц цяў-
ля ец ца ка а пе ра цый нае су пра-
цоў ніц тва МА За з Таш кенц кім 
за во дам сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі ў кі рун ку вы твор час ці 
трак та роў. А ак цы я нер нае та ва-
рыст ва «Здра вуш ка-мілк» ле тась 
ства ры ла су мес нае прад пры ем-
ства, у ме жах яко га пла ну ец ца 

па бу да ваць за вод па пе ра пра-
цоў цы ма ла ка і ма лоч на та вар ны 
комп лекс.

І гэ та пер шыя кро кі. Уз бек скі 
бок за ці каў ле ны ў тым, каб на 
яго хар чо вым рын ку з'яў ля ла ся 
больш прад пры ем стваў з Бе ла-
ру сі. Аб гэ тым у раз мо ве з жур-
на ліс та мі па ве да міў па сол Уз бе-
кі ста на ў на шай кра і не На сір джан 
Юсу паў.

Дып ла мат пра ін фар ма ваў, што 
ў Таш кен це за пла на ва на пра вя-
дзен не вя лі ка га аграр на га фо ру-
му, на які ар га ні за та ры за пра сі лі 
шэ раг бе ла рус кіх прад пры ем-
стваў з пра дук цы яй і пра па но ва мі 
па асва ен ні ўзбек ска га рын ка.

На тал ля Ка ча на ва вы ка за ла 
ўпэў не насць, што са зме на мі, 
якія ад бы лі ся, бу дуць пра цяг-
ну ты  сла ву тыя і доб рыя тра ды-
цыі, за кла дзе ныя па пя рэд ні ка-
мі — кі раў ні ка мі па лат мі ну ла га 
склі кан ня.

На га да ем, што ў снеж ні 2019-га 
ва Уз бе кі ста не ад бы лі ся вы ба ры ў 
ніж нюю па ла ту пар ла мен та, на пя-
рэ дад ні бы ло абра на кі раў ніц тва і 
ство ра ны ка мі тэ ты верх няй па ла-
ты. Урад згод на з Кан сты ту цы яй 
кра і ны па даў у ад стаў ку. Пар ла-
менц кія вы ба ры ле тась прай шлі 
і ў Бе ла ру сі.

— Ка неш не, бу дзем пра ца-
ваць над тым, каб гэ тыя ад но-
сі ны ўма цоў ва лі ся і зна хо дзі лі 
свой пра цяг лі та раль на па ўсіх 
кі рун ках, — ад зна чы ла спі кер 
верх няй па ла ты бе ла рус ка-
га пар ла мен та, ак цэн та ваў шы 
на пры кан цы су стрэ чы ўва гу на 
тым, што сяб роў скія ад но сі ны 
па між на ро да мі, пар ла мен та-
ры я мі, ура да мі на шых кра ін бу-
дуць вы бу доў вац ца на да лей і 
зна хо дзіць усё больш пунк таў 
су да кра нан ня, якія да зво ляць 
па спя хо ва раз ві вац ца і Уз бе кі-
ста ну, і Бе ла ру сі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ПУНК ТЫ СУ ДА КРА НАН НЯ
Тра ды цыі, за кла дзе ныя ва ўза е ма ад но сі нах па між Бе ла рус сю і Уз бе кі ста нам, 

пра цяг нуць раз ві вац ца

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

СЕ НА ТА РЫ ЗА РА БО ТАЙ

Ве даць, каб да па ма гаць
Дэ пу та ты па він ны ак тыў на ўдзель ні чаць у вы ра шэн ні най важ ней шых за дач раз віц ця кра і ны

Да ру чэн ні Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі па рэа лі за цыі 
ін вес ты цый ных пра ек таў 
у ААТ «Наф тан» па він ны 
быць вы ка на ны якас на 
і ў тэр мін. Пра гэ та за яві ла 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, 
кі раў нік на зі раль на га са ве та 
прад пры ем ства На тал ля 
КА ЧА НА ВА на на ра дзе 
па пы тан нях ма дэр ні за цыі 
«Наф та на».

Спі кер верх няй па ла ты пар-
ла мен та ўжо не ад на ра зо ва 
вы яз джа ла на гэ тае прад пры-
ем ства. На яе як на стар шы ню 
на зі раль на га са ве та ўс кла-
дзе ны аба вя зак кант ра ля ваць 
вы ка нан не да ру чэн няў Прэ зі-
дэн та па бу даў ніц тве ўста ноў кі 
за па во ле на га как са ван ня наф-
та вых рэшт каў і ін шыя пы тан ні 
ма дэр ні за цыі прад пры ем ства. 
«Я не вель мі за да во ле на хо дам 
рэа лі за цыі пра ек та на «Наф-
та не», — ад зна чы ла На тал ля 
Ка ча на ва. — Мы аба вя за ны 
вы ка наць да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы, за вяр шыць ра бо ты 
ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны. Ча су 
за ста ло ся зу сім ма ла».

Так, бу даў ні ча-ман таж-
ныя ра бо ты трэ ба скон чыць у 
маі, каб у жніў ні атры маць на 
прад пры ем стве пер шую пра-
дук цыю.

«Па він на быць цес нае ўза-
е ма дзе ян не за каз чы ка і ген-
пад рад чы ка. Яны ра зам у ра-
бо чым па рад ку і апе ра тыў на 
па він ны вы ра шаць пы тан ні па 
па стаў ках аб ста ля ван ня, па 
пра ект на-каш та рыс най да ку-
мен та цыі, за бес пя чэн ні не аб-
ход най коль кас ці лю дзей, якія 
бу дуць за дзей ні ча ныя ў рэа лі-
за цыі ін вест пра ек та», — ад зна-
чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Пас ля на ра ды спі кер верх-
няй па ла ты пар ла мен та агле-
дзе ла вы твор чую тэ ры то рыю 
прад пры ем ства, у тым лі ку 
ўста ноў ку за па во ле на га как-
са ван ня наф та вых рэшт каў, 
якая ця пер бу ду ец ца. «Гэ та 
вель мі важ ны ін вест пра ект, 
які па ві нен быць рэа лі за ва-
ны», — пад крэс лі ла яна.

Да рэ чы, яго рэа лі за цыя 
дасць маг чы масць па вя лі чыць 
глы бі ню пе ра пра цоў кі наф та-
вай сы ра ві ны з 72 % да 90 %, 
вы хад свет лых наф та пра дук-
таў з 53—55 % да 65 % і атры-
маць но вы пра дукт — наф та вы 
кокс. Ён вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
якас ці па лі ва ў цэ мент най пра-
мыс ло вас ці, а так са ма ў энер-
ге ты цы. У су ме сі з ніз ка сяр ніс-
тым кок сам яго мож на бу дзе 
ўжы ваць у ме та лур гіі.

Па сло вах ге не раль на га ды-
рэк та ра прад пры ем ства Аляк-
санд ра Дзя мі да ва, «Наф тан» 
мае на мер у маі рас па чаць 
пус ка на ла дач ныя ра бо ты на 
комп лек се за па во ле на га как-
са ван ня.

Па ра лель на на «Наф та не» 
зай ма юц ца ін шы мі кі рун ка мі 
ма дэр ні за цыі. Так, у ста дыі 
пус ка на ла дач ных ра бот зна-
хо дзіц ца ўста ноў ка па вы твор-
час ці эле мен тар най се ры.

Аляк сандр Дзя мі даў рас ка-
заў так са ма пра пер шыя кро кі 
па рэа лі за цыі стра тэ гіі «Наф-
та на», ак цэнт у якой зроб ле-
ны на наф та хі міч ным про фі лі. 
Пер ша чар го вая ўва га бу дзе 
звер ну та на за вод «Па лі мір».

Па вод ле Бел ТА.
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