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Су мес на Су мес на 
зра біць зра біць 

воп рат ку, 
якая якая 

не га рыцьне га рыць
А яшчэ 

Уд мурц кая Рэс пуб лі ка 
па ву чыц ца ў бе ла ру саў, 
як вы рошч ваць лён

Вы гад ныя здзел кі і пра дук цый нае 
су пра цоў ніц тва, экс парт і ім парт та ва раў — 
та кія тэ мы ці ка ві лі біз нес-дэ ле га цыю 
з Іжэў ска, якая на вед ва ла зна ка выя 
прад пры ем ствы ста лі цы. А ў се ра ду 
ад бы ла ся су стрэ ча кі раў ні коў вя ду чых 
прад пры ем стваў Уд мурц кай Рэс пуб лі кі 
з бе ла рус кім бо кам у Мін скім ад дзя лен ні 
Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай 
па ла ты.

Пас ля су стрэ чы 
кі раў нік цэнт-
ра ка ар ды на цыі 
пад трым кі экс-
парт на ары ен та-
ва ных суб' ек таў 
ма ло га і ся рэд ня-
га прад пры маль-
ніц тва АТ «Кар-
па ра цыя раз віц-
ця Уд мурц кай 
Рэс пуб лі кі» Ва ле-
рыя АН ТА НЕН КА 
ад ка за ла на на шы пы тан ні.

— З які мі пла на мі вы пры еха лі ў Бе ла-
русь гэ тым ра зам?

— У нас гэ та ўжо дру гі афі цый ны ві зіт сё-
ле та ў ва шу кра і ну. Ня гле дзя чы на тое што 
Уд мурц кая Рэс пуб лі ка ад кры та да ўся го 
све ту, мы вя лі кую ўва гу ўдзя ля ем ме на ві та 
Бе ла ру сі. Се ня мы пры еха лі ў Мінск з ча-
тыр ма кан крэт ны мі пра па но ва мі. Ад на з іх 
да ты чыц ца су мес най дзей нас ці па між ВНУ 
на шых кра ін: Іжэў скі дзяр жаў ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт і Бе ла рус ка-Ра сій скі ўні вер сі тэт 
пад пі са лі па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў 
сфе ры аду ка цыі.

Так са ма пры еха лі ад каз ныя асо бы прад-
пры ем стваў, якія ўза е ма дзей ні ча юць у га лі-
не вы твор час ці і пра мыс ло вас ці. У пры ват-
нас ці, Са ра пуль скі элект ра ге не ра тар ны за-
вод і бе ла рус кае прад пры ем ства «Амка дор» 
пад піс ва юць па гад нен не ў га лі не су мес най 
вы твор час ці элект ра ця ле жак.

На ша мяс цо вая кам па нія «Рус кая» і «Ма-
га тэкс», най буй ней шы вы твор ца тэкс тыль-
най пра дук цыі ў Бе ла ру сі, пад піс ва юць вы ні-
ко вы да ку мент аб су мес най вы твор час ці не-
га ру чых тка нін. Так са ма ў нас ёсць пра ект ад 
кам па ніі «Гід ра сіс тэ мы» і за во да з Ба ры са ва, 
які пра ду гледж вае аб мен рас пра цоў ка мі ў 
га лі не аб слу гоў ван ня ра дыё элект рон на га 
аб ста ля ван ня.

— Ча му ме на ві та Бе ла русь абра ная 
для больш цес на га су пра цоў ніц тва?

— Па-пер шае, та му што тут іс нуе мі ні-
маль ная коль касць рэ гу ля тор ных бар' е раў. 
Мы ра зу ме ем, што па між на шы мі кра і на мі 
прак тыч на ад сут ні чае мыт ня, у нас па доб ныя 
мен та лі тэт, га лі ны пра мыс ло вас ці, што дае 
нам маг чы мас ці для су мес най пра цы.

— Якая асноў ная за да ча ўдзе лу ў Фо-
ру ме рэ гі ё наў?

— Га лоў най мэ тай на ша га чар го ва га ві зі ту 
ў Бе ла русь ста ла на вед ван не Фо ру му рэ гі-
ё наў. Пла ну ем на ша вы ступ лен не на сек цыі 
ліч ба вай эка но мі кі. І гэ та не дзіў на, та му што 
ў нас вель мі моц ны ІT-клас тар. Акра мя гэ-
та га, мы ма ем на мер пра вес ці су стрэ чы з 
мі ніс тэр ства мі пра мыс ло вас ці, ахо вы зда-
роўя і сель скай гас па дар кі, та му што па кож-
най з гэ тых га лін ёсць кан крэт ныя пра ек ты, 
якія трэ ба аб мер ка ваць ра зам. На прык лад, 
пра ект іль на вод ства ў на шай рэс пуб лі цы і 
пе ра пра цоў кі лё ну.

Сяр гей КУР КАЧ.

«Пас ля пад пі сан ня па гад нен ня аб су пра-
цоў ніц тве з Брэсц кай воб лас цю па вя лі чы лі-
ся па стаў кі сель гас пра дук цыі з гэ та га рэ гі ё-
на. Па ста ян ныя ста лі па езд кі прад стаў ні коў 
дзе ла вых ко лаў, якія зна хо дзяць агуль ную 
мо ву і на ладж ва юць су пра цоў ніц тва, — рас-
ка заў гу бер на тар. — Мы ўжо пры ма лі ў ся бе 
дэ ле га цыю з Брэс та на ча ле са стар шы нёй 
абл вы кан ка ма Ана то лем Лі сам. Мы з Ана-
то лем Ва сі ле ві чам зна хо дзім па ра зу мен не 
па ўсіх пы тан нях, у нас скла лі ся вель мі доб-
рыя сяб роў скія ад но сі ны...»

Акра мя эка на міч на га су пра цоў ніц тва, 
«чыр во ны» гу бер на тар Ір куц ка (Сяр гей 
Ге ор гі е віч — прад стаў нік КПРФ) ба чыць 
вель мі важ ным су пра цоў ніц тва гу ма ні-
тар нае, асаб лі ва ў пла не за ха ван ня гіс-
та рыч най праў ды і па тры я тыч на га вы ха-
ван ня. «Я быў ура жа ны тым, што ўба чыў 
у Брэсц кай крэ пас ці пад час сва ёй па езд-
кі, — па дзя ліў ся ён з жур на ліс та мі. — Та му 
22 чэр ве ня мы ад пра ві лі на шу дзі ця чую 
дэ ле га цыю для ўдзе лу ў мі тын гу-рэ кві е-
ме, і яны так са ма бы лі здзіў ле ны тым, як 
свя та ша ну юць у Бе ла ру сі па мяць аб тых 
страш ных па дзе ях на шай агуль най гіс то-
рыі. Што та кое ге ра ізм і як гэ та — ад даць 
сваё жыц цё за ра дзі му, лічу, што ця пер 
пад рас та ю ча му па ка лен ню ка рыс на за-
дум вац ца над гэ ты мі пы тан ня мі». Што 
да ты чыц ца куль тур на га су пра цоў ніц тва 
па між Ір куц кай воб лас цю і на шай кра і-
най, дык тут вель мі да па ма гае бе ла рус кая 
ды яс па ра ў сі бір скім рэ гі ё не. Яна, па ацэн-
цы гу бер на та ра, «ад на з са мых ак тыў ных, 
якая шчы ра ру піц ца аб за ха ван ні сва ёй 
са ма быт нас ці і на род ных тра ды цый».

У вя лі кай па пло шчы воб лас ці (на яе 
тэ ры то рыі раз мес цяц ца тры Бе ла ру сі) з 
не мен шы мі пры род ны мі ба гац ця мі (ад но 
во зе ра Бай кал з яго за па са мі прэс най ва ды 

ча го вар тае, а тай га!) вя лі кая і пры ця галь-
насць для ай чын на га і за меж на га біз не су. 
Гу бер на тар не су праць пры хо ду ін вес та-
раў, на ват ві тае іх, але зай мае цвёр дую 
па зі цыю: «Лю бы біз нес мен бу дзе шу каць у 
нас лёг кі ва ры янт: у на шым вы пад ку — гэ та 
ўзяць і вы ка рыс таць пры род ныя ба гац ці. 
Але гэ та мы — дзяр жа ва, ула да на гэ тай 
зям лі, вы ра ша ем, што мы бу дзем ра біць 
для раз віц ця гэ та га краю, і пра па ноў ваць 
біз не су да лу чац ца да гэ тай спра вы, ства-
ра ю чы для яго спры яль ныя ўмо вы».

Што да ты чыц ца су мес ных з Бе ла рус сю 
прад пры ем стваў, тут ра бо та вя дзец ца па 
не каль кіх кі рун ках, але адзін пра ект ужо рэ-
аль на пра цуе. «Мы ства ры лі су мес ную вы-
твор часць ліф таў, і за раз, дзя ку ю чы ў тым 
лі ку і гэ та му, па спя хо ва вы ра ша ем пы тан не 
ка пі таль на га ра мон ту жыл ля ў га ра дах, — 
га во рыць Сяр гей Леў чан ка. — Су мес на вы-
пус ці лі ўжо ка ля 300 ліф таў. Перш чым спы-
ніц ца ме на ві та на Ма гі лёў скім прад пры ем-
стве, доў га вы бі ра лі ся род сва іх ай чын ных 
вы твор цаў, але па спа лу чэн ні ца на — якасць 
спы ні лі ся на бе ла рус кіх».

Ся род ін шых перс пек тыў ных кі рун каў 
су пра цоў ніц тва Сяр гей Леў чан ка на зваў 
па стаў кі ў рэ гі ён сель ска гас па дар чай тэх-
ні кі і аб ста ля ван ня бе ла рус кай вы твор час ці, 
ства рэн не пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў 
у сфе ры сель скай гас па дар кі і дрэ ва ап ра-
цоў кі ў Ір куц кай воб лас ці, па шы рэн не та-
вар най на менк ла ту ры ўза ем ных па ста вак, 
раз віц цё су пра цоў ніц тва ў га лі не ту рыз му.

У тым, што ўсе па гад нен ні — пад пі са-
ныя і якія пад пі шуц ца ў хут кім ча се — бу-
дуць якас на вы кон вац ца з абод вух ба коў, 
гу бер на тар Ір куц кай воб лас ці не су мня-
ва ец ца. Пра сум лен насць і ад каз насць 
бе ла ру саў ве да юць ва ўсім све це, а пра 
сва іх зем ля коў Сяр гей Леў чан ка ка жа так: 
«Сі бі ра кі — вель мі ад каз ныя лю дзі, яны 
не спа дзя юц ца на дзядзь ку, які прый дзе 
і вы ра шыць іх праб ле мы. Тут усё тры ма-
ец ца на тых, хто сам ся бе змо жа за бяс пе-
чыць і аба ра ніць, хто не ные, не пла ча, не 
ча кае ман ны ня бес най...»

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
Ір куцк — Мінск.

Хро ні ка адносін
• У снеж ні 2016 го да — пад пі са на па гад нен не аб ганд лё ва-эка на міч ным, на ву ко-

ва-тэх ніч ным, куль тур ным і гу ма ні тар ным су пра цоў ніц тве па між ура дам Ір куц кай 
воб лас ці і ўра дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

• 18 мая 2017 го да Мі нэ ка нам раз віц ця Ір куц кай воб лас ці і кам па нія ААТ «Ма гі-
лёў ліфт маш» пад пі са лі па гад нен не аб раз мя шчэн ні ва Усол лі-Сі бір скім су мес на га 
прад пры ем ства па збор цы ліф та ва га аб ста ля ван ня.

• У чэр ве ні 2017 го да дэ ле га цыя Ір куц кай воб лас ці пры ня ла ўдзел у між на род най 
спе цы я лі за ва най вы стаў цы «Бе лА гра-2017», дзе ЗАТ «Об лаг рос наб» пра вя ло пе ра-
мо вы з прад стаў ні ка мі «МТЗ-Хол дынг» аб па стаў ках трак та роў ма лой ма гут нас ці з 
пра да стаў лен нем 30 %-най зніж кі.

• 30 чэр ве ня 2017 го да — на Фо ру ме рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру сі пад пі са на па гад нен не 
аб су пра цоў ніц тве па між ура дам Ір куц кай воб лас ці і Брэсц кім аб лас ным вы ка наў-
чым ка мі тэ там.

БЛИЖЕ
участвующих в экспериментальном 
про ек те «Университет 3.0». В его сте-
нах соз да на на учно-об ра зо ва тель ная 
сре да, позволяющая готовить ры ноч но 
ориентированных специалистов. Они 
не прос то вла де ют знаниями в той или 
иной области техники, но и спо соб ны 
подготовить высокотехнологичный про-
дукт, а так же найти для не го потребите-
ля на рын ке в соответствии с це поч кой 
«образование — на ука — инновации — 
производство — коммерциализация».

— С какими российскими городами 
наиболее тес но дружит Могилев и в 
каких сфе рах сотрудничает?

— У Могилева на ла же ны взаимовы-
годные связи с че тырь мя российскими 
городами-побратимами — Ту лой, Пен-
зой, рай о ном Соколиная Го ра го ро да 
Моск вы, Звенигородом. Кро ме это го, 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
с 11 городами-партнерами — Екатерин-
бургом, Колпинским рай о ном Санкт-
Пе тер бур га, Балашихой, Крас но яр ском, 
Во ро не жем, Нижним Нов го ро дом, Тем-
рю ком, Смо лен ском, То боль ском, Тю-
менью и Ом ском. В рам ках про то ко лов 
о намерениях сотрудничаем с Ха ба ров-
ском и Фрунзенским рай о нами Санкт-
Пе тер бур га. Ре зуль та том мно го лет не го 
сотрудничества с городами Российской 
Федерации стали еже год но проводи-
мые кон такт но-кооперационные биржы, 
ярмарки-продажи, общие про ек ты в сфе-
ре жилищно-ком му наль но го хо зяй ства. 
Активно участ ву ют го ро да-побратимы и 
го ро да-парт не ры в наших мероприятиях, 
свя зан ных с образованием, куль ту рой и 
спор том.

С Ту лой и Моск вой нас объединя-
ют общие символические дворики. 
В Могилеве мож но найти уго лок этих 
го ро дов и, со от вет ствен но, — ма лень кое 

воплощение Могилева в этих россий-
ских на се лен ных пунк тах. С москвича-
ми нас объединяет еще и соглашение 
о сотрудничестве в области развития 
медицинской деятельности в сфе ре 
здравоохранения. А в на шем сотруд-
ничестве с Пен зой ста ло традиционным 
участие их ко манд в наших спортивных 
мероприятиях.

— Сотрудничество по каким на-
правлениям принесло бы наибольшую 
поль зу экономике го ро да?

— Российская Федерация яв ля ет ся ос-
нов ным экономическим и тор го вым парт-
не ром Могилева на протяжении многих 
лет. На ее до лю приходится почти 74 % 
общего объема внеш ней торговли Моги-
лева. Учитывая наш взаимный интерес с 
россиянами, мы многие встречи органи-
зовали не по сред ствен но на про мыш лен-
ных предприятиях го ро да. Та кой фор мат 
поз во ля ет наиболее эффективно акти-
визировать существующие межрегио-
нальные отношения об ласт но го цент ра 
с городами-побратимами и городами-
партнерами. На кан уне фо ру ма у нас 

прошли недели интеграции с участием 
представителей де ло вых кру гов, кон цер-
ты, кон такт но-кооперационные биржи. 
Все это так же по мог ло укрепить ста рые 
кон так ты, найти но вые и, со от вет ствен но, 
организовать но вый сов мест ный бизнес. 
Взаимовыгодные контр ак ты с партнера-
ми из Российской Федерации за клю ча ют 
наши ведущие предприятия «Могилев-
химволокно», «Мо го текс», «Могилев-
лифтмаш». А Могилев подписывает со-
глашение о сотрудничестве с Са ма рой.

Что бы участникам фо ру ма бы ло про-
ще ориентироваться в на шем го ро де, 
мы разработали кар ту гос тя, где указали 
наши ос нов ные достопримечательности 
и координаты тор го вых то чек наиболее 
вост ре бо ван ных могилевских произво-
дителей. Хо чет ся, что бы каж дый из гос-
тей Фо ру ма регионов не толь ко получил 
яркие впечатления от зна ком ства с на-
шим старинным и бо га тым традициями 
го ро дом, но и мог сде лать се бе и своим 
близким приятные подарки.

Нелли ЗИГУЛЯ.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВУ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВУ 

про межрегиональное сотрудничество, экономический потенциал и ду шу го ро да
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