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Ад ным з клю ча вых пунк-
таў пра гра мы ві зі ту пар-
ла менц кай дэ ле га цыі стаў 
удзел вы со кіх гас цей у пер-
шым су мес ным па ся джэн ні 
ар га ні за цый ных ка мі тэ таў 
па пад рых тоў цы і пра вя-
дзен ні VІІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Ён, як вя до-
ма, ад бу дзец ца во сен ню ў 
Мін ску і Мін скай воб лас ці. 
У па раў на нні з па пя рэд ні мі 
па доб ны мі фо ру ма мі рэ гі ё-
наў, на сы ча ны мі пе ра важ на 
гас па дар чы мі па тэ ма ты цы 
ме ра пры ем ства мі, гэ та су-
стрэ ча ў Бе ла ру сі бу дзе ў 

знач най сту пе ні пры све ча-
на гіс та рыч най спад чы не 
Вя лі кай Пе ра мо гі, як асно ве 
раз віц ця са цы яль на-эка на-
міч ных і ду хоў ных су вя зяў 
на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Гэ тыя су вя зі з кож ным 
го дам мац не юць. Ві даць, 
не вы пад ко ва ў хо дзе па-
ся джэн ня ар га ні за цый ных 
ка мі тэ таў На тал ля Ка ча на ва 
ад зна чы ла, што фо рум стаў 
доб рай тра ды цы яй, важ най 
пля цоў кай для аб мер ка ван-
ня шы ро ка га ко ла пы тан няў 
бе ла рус ка-ра сій ска га су пра-
цоў ніц тва, но вых ідэй і іні-
цы я тыў. Кож ны год фо рум 
пры рас тае су мес ны мі пра-
ек та мі, но вы мі кан так та мі 
рэ гі ё наў, іх ма ла дзёж ных 

ар га ні за цый, ума цоў ва юц-
ца гу ма ні тар ныя су вя зі.

Ва лян ці на Мац ві ен ка 
пад крэс лі ла, што та кія ме-
ра пры ем ствы да зва ля юць 
вы бу доў ваць доў га тэр мі но-
выя эка на міч ныя су вя зі па-
між рэ гі ё на мі. Яна пры вя ла 
та кія ліч бы: за шэсць га доў 
пад час фо ру маў бы ло пад-
пі са на больш за 300 дзе ла-
вых па гад нен няў пры клад на 
на два міль яр ды до ла раў. 
Аб па лі тыч най знач нас ці та-
кіх фар ма таў су пра цоў ніц тва 
мож на мер ка ваць і па та кім 
фак це, што ў іх ра бо це рэ гу-
ляр на ўдзель ні ча юць прэ зі-
дэн ты абедз вюх кра ін.

У Мін ску Ва лян ці на 
Мац ві ен ка ўдзель ні ча ла ў 

між на род най ак цыі па мя ці 
«У го нар агуль най Пе ра мо-
гі!» у цы ры мо ніі пе ра да чы 
зям лі ў кап су ле з мес цаў 
па ха ван ня са вец кіх сал дат 
пад Ржэ вам Хра му-пом-
ні ку ў го нар Усіх Свя тых і 
ў па мяць аб ах вя рах, якія 
па слу жы лі вы ра та ван ню 
на шай Ай чы ны.

У час зна хо джан ня ў Са-
ве це Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі 
Ва лян ці на Мац ві ен ка па кі-
ну ла за піс у Кні зе га на ро-
вых гас цей. У ёй кі раў нік 
пар ла менц кай дэ ле га цыі 
Са ве та Фе дэ ра цыі Ра сіі, 
у пры ват нас ці, вы ка за ла 
цёп лыя і сар дэч ныя сло вы 
аб Бе ла ру сі.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
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Уваж лі ва 
і кам пе тэнт на
Бе ла рус кая пар ла менц кая дэ ле га цыя ўзя ла 
ўдзел у на зі ран ні за пар ла менц кі мі вы ба ра мі 
ў Та джы кі ста не.

У яе склад увай шлі 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 і дэ пу тат 
Па ла ты прад стаў ні коў Аляк сандр Ба ба ло віч, якія 
пра ца ва лі ў скла дзе Мі сіі на зі раль ні каў ад СНД. 
Бе ла рус кія пар ла мен та рыі пра вя лі ма ні то рынг 
вы бар ча га пра цэ су ў дзень вы ба раў: на вед ва лі 
вы бар чыя ўчаст кі, гу та ры лі са стар шы ня мі і чле-
на мі ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій, кан ды да та мі 
ў дэ пу та ты, мяс цо вы мі на зі раль ні ка мі, са чы лі за 
пра цэ сам га ла са ван ня.

Пад час на вед ван ня Ду шан бе Сяр гей Рач коў су-
стрэў ся так са ма са стар шы нёй Вы ка наў ча га ка мі-
тэ та Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў Сяр ге ем 
Ле бе дзе вым. На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы тан ні 
пра вя дзен ня ма ні то рын гу вы бар чых кам па ній па 
лі ніі СНД, а так са ма ўза е ма дзе ян ня на пля цоў цы 
Між пар ла менц кай Асамб леі дзяр жаў — удзель-
ніц СНД.

Што да ты чыц ца шля хоў па да лей шым ума ца-
ван ні між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня Бе ла ру сі 
і Та джы кі ста на, раз мо ва на гэ тую тэ му ад бы ла ся 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Та джы кі стан Але гам 
Іва но вым.

Бюд жэт ста лі цы
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 
узя ла ўдзел у па ся джэн ні Мінск ага га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та.

Пад час яго бы лі пад ве дзе ны вы ні кі са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця ста лі цы за мі ну лы 
год і акрэс ле ны за да чы на 2020-ы. Удзель ні кі 
па ся джэн ня так са ма азна ё мі лі ся з вы ка нан нем 
клю ча вых па каз чы каў эфек тыў нас ці ра бо ты гар-
вы кан ка ма і за дан няў па ка пі таль ным ра мон це 
жыл лё ва га фон ду, вы ка нан нем бюд жэ ту і ін шы мі 
пы тан ня мі.

Вы сту поў цы ад зна ча лі, што ў вы ні ку пры ня тых 
Мін скім гар вы кан ка мам за ха даў па па вы шэн ні 
эфек тыў нас ці функ цы я на ван ня эка но мі кі го ра да 
за бяс пе ча ны рост рэ аль най за ра бот най пла ты, 
тэмп рос ту экс пар ту та ва раў і па слуг пе ра вы сіў 
тэмп рос ту ім пар ту, вы ка на на за дан не па пра-
ца ўлад ка ван ні гра ма дзян на ство ра ныя ра бо чыя 
мес цы на но вых прад пры ем ствах і вы твор час цях 
(та кім чы нам за год бы ло пра ца ўлад ка ва на амаль 
28 ты сяч ча ла век), да ход ная част ка бюд жэ ту вы-
ка на на на 100,1 пра цэн та.

Па вы ні ках па ся джэн ня да дзе ны да ру чэн ні на 
2020 год па бу даў ніц тве і ўвод зе жыл ля, ка пі таль-
ным ра мон це жыл лё ва га фон ду, па вы шэн ні якас-
ных па каз чы каў раз віц ця, па ляп шэн ні фі нан са ва га 
ста ну ар га ні за цый, ска ра чэн ні коль кас ці не рэн та-
бель ных і страт ных прад пры ем стваў, вы ка нан ні 
дыс цып лі ны раз лі каў, не да пу шчэн ні рос ту пра-
тэр мі на ва най крэ ды тор скай і дэ бі тор скай за па-
зы ча нас цяў, пра тэр мі на ва най за па зы ча нас ці па 
крэ ды тах і па зы ках і гэ так да лей.

Экс парт 
і ін вес ты цыі
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 
Сяр гей Сі вец узяў удзел у па ся джэн ні Уз дзен ска га 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, пад час яко га 
раз гле джа ны вы ні кі са цы яль на-эка на мічнага 
раз віц ця і вы ка нан ня ра ён на га бюд жэ ту 
за 2019 год, а так са ма за да чы па вы ка нан ні 
бюд жэ ту на 2020 год.

Пар ла мен та рый ад зна чыў не да стат ко вую ра-
бо ту з бо ку вы кан ка ма па пры цяг нен ні пра мых 
за меж ных ін вес ты цый у эка но мі ку ра ё на, у тым 
лі ку з вы ка ры стан нем афі цый ных ін фар ма цый ных 
рэ сур саў. Ён так са ма звяр нуў ува гу на ня поў нае 
асвят лен не на афі цый ным сай це вы кан ка ма ін фар-
ма цыі аб на яў ных ін вес ты цый ных пра па но вах і ад-
зна чыў пры сут насць не ак ту аль най ін фар ма цыі.

Акра мя та го, ім бы лі ўне се ны іні цы я ты вы па 
ўдас ка на лен ні ра бо ты струк тур ных пад раз дзя лен-
няў вы кан ка ма ў част цы на рошч ван ня экс парт на га 
па тэн цы я лу і па вы шэн ня ін вес ты цый най пры ваб-
нас ці ра ё на.

Ат мас фе ра да ве ру спры яе Ат мас фе ра да ве ру спры яе 
пар ла менц ка му дыя ло гупар ла менц ка му дыя ло гу

Пра гэ та за явіў стар шы ня 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 
на су стрэ чы са стар шы нёй 
Са ве та Фе дэ ра цыі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
Ва лян ці най МАЦ ВІ ЕН КА.

«Мы ў цэ лым у Бе ла ру сі, і пар ла мен-
та рыі, вель мі вы со ка цэ нім ваш уклад 
у раз віц цё бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін. 
Знач ную ро лю ў на шым бу даў ніц тве Са-
юз най дзяр жа вы іг рае Фо рум рэ гі ё наў, 
які мы пра во дзім, і ад ным з іні цы я та раў 
яко га вы бы лі, — ві таў спі ке ра верх няй 
па ла ты ра сій ска га пар ла мен та стар-
шы ня Па ла ты прад стаў ні коў. — Трэ ба 
ска заць, што лю дзі вель мі ста ноў ча да 
гэ та га ад но сяц ца. Зрэш ты гэ та ро біц ца 
ў імя па вы шэн ня іх даб ра бы ту і кам-
фор ту жыц ця. Ду ма ем, што фо рум, 
які ад бу дзец ца ў каст рыч ні ку ў Мін ску 
і Мін скай воб лас ці, так са ма прой дзе 
па спя хо ва».

Ула дзі мір Анд рэй чан ка спы ніў ся 
яшчэ на ад ной важ най тэ ме бе ла рус-
ка-ра сій ска га ўза е ма дзе ян ня — свят-
ка ван ні 75-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не.

«Мы ра зам ка ва лі гэ ту Пе ра мо гу, 
усе на ро ды Са вец ка га Са ю за, — ска-
заў спі кер ніж няй па ла ты бе ла рус ка-

га пар ла мен та. — Прэ зі дэн ты на шых 
дзяр жаў удзяляюць вель мі сур' ёз ную 
ўва гу пы тан ням пра вя дзен ня ўра чыс-
тых ме ра пры ем стваў з на го ды Дня Пе-
ра мо гі, якія бы лі за цвер джа ны яшчэ ў 
2018 го дзе на са мі це кі раў ні коў дзяр-
жаў СНД. Ха чу пра ін фар ма ваць, што 
ў нас ужо рас па ча тае вы ка нан не гэ тых 
ме ра пры ем стваў. У лю тым у Брэс це, 
у ме ма ры яль ным комп лек се «Брэсц-
кая крэ пасць-ге рой» быў да дзе ны 
старт эс та фе це Па мя ці, якая ахо піць 
дзе вяць дзяр жаў СНД, у якой ак тыў ны 
ўдзел возь муць ве тэ ра ны Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, мо ладзь і гра мад скія 
ар га ні за цыі. Мы лі чым, што гэ та вель мі 
важ на».

Ула дзі мір Анд рэй чан ка на зваў Вя-
лі кую Ай чын ную вай ну са мым жу-
дас ным зла чын ствам у гіс то рыі ча ла-
вец тва: яе ах вя ра мі ста лі 60 міль ё наў 
ча ла век, з якіх 27 міль ё наў — жы ха ры 
Са вец ка га Са ю за. У Бе ла ру сі за гі нуў 
кож ны трэ ці.

«Мы, вя до ма, па він ны не да пус ціць, 
каб гэ та тра ге дыя паў та ры ла ся. Та му 
трэ ба зра біць усё, каб за ха ваць гіс та-
рыч ную па мяць пра вай ну, аба ра ніць 
яе, бо сён ня вель мі шмат га ра чых га-
лоў, якія хо чуць пе ра пі саць гіс то рыю, — 
да даў Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — Усё 
гэ та ро біц ца, каб да га дзіць ней кім ін-
та рэ сам, аса біс тым ам бі цы ям. Та му 
мы ў Па ла це прад стаў ні коў пры ня лі 
ра шэн не пра вес ці 9 кра са ві ка пар ла-

менц кія слу хан ні, пры све ча ныя Вя лі кай 
Пе ра мо зе».

Ула дзі мір Анд рэй чан ка так са ма за-
кра нуў пы тан ні ўза е ма дзе ян ня з ра сій-
скі мі ка ле га мі на між на род ных пля-
цоў ках. У пры ват нас ці, за ве рыў, што 
на 142-й Асамб леі Між пар ла менц ка га 
Саю за Бе ла русь пад тры мае іні цы я ва-
ную Ра сі яй Дэк ла ра цыю аб пар ла менц-
кай дып ла ма тыі.

«Нас ра дуе, што вель мі доб рыя 
ад но сі ны на ла джа ны з Ра сій скай дэ-
пу та цы яй у Пар ла менц кай Асамб ле і 
АБСЕ, — пра доў жыў спі кер бе ла рус ка га 
пар ла мен та. — Спа дзя ём ся і на пра цяг 
уза е ма дзе ян ня ў Пар ла менц кай Асамб-
леі Са ве та Еў ро пы».

Ва лян ці на Мац ві ен ка па дзя ка ва ла 
бе ла рус ка му бо ку за пра гра му, якая 
ўклю чае так са ма на вед ван не Брэс та, 
маг чы масць ад даць доўг па мя ці тым, 
хто, аба ра ня ю чы агуль ную та ды кра і ну, 
пры няў пер шы ўдар фа шысц кай Гер-
ма ніі на ся бе.

«Вы пра вы, гэ ты год асаб лі вы, на кла-
дае ад бі так на ўсю на шу дзей насць, год 
агуль най пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не. Са праў ды, вель мі важ на за ха ваць 
па мяць, быць сум лен ны мі ў ад но сі нах 
да гіс то рыі, — ска за ла яна. — Інакш гэ та 
мо жа паў та рыц ца. Ка лі не зра зу мець 
не бяс пе ку но вых вы клі каў, не пры маць 
ме ры, то по тым усе ра зам су тык нём ся з 
вель мі сур' ёз ны мі на ступ ства мі».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДЗЕ ЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ І ДЗЕ ЛЯ ПА МЯ ЦІ
Су пра цоў ніц тва бе ла рус кіх і ра сій скіх пар ла мен та ры яў 

сё ле та пра хо дзіць пад зна кам агуль най Пе ра мо гі
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