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Са мар скія дэ пу та ты Са мар скія дэ пу та ты 
па сяб ру юць па сяб ру юць 

з га мяль ча на міз га мяль ча на мі
Дэ ле га цыя Го мель скай воб лас ці, 
якую ўзна ча ліць стар шы ня 
Го мель ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Ка ця ры на Зен ке віч, 
16—18 лі пе ня 2019 го да возь ме ўдзел 
у VІ Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, 
які прой дзе ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Пад час яго бу дзе пад пі са ны да-
га вор аб су пра цоў ніц тве па між Го-
мель скім аб лас ным Са ве там дэ пу та-
таў і Са мар скай Гу берн скай Ду май. 
Акра мя та го, ад бу дуц ца су стрэ чы з 
ра сій скі мі ка ле га мі Кур скай, Бран-
скай, Ва ро неж скай і Ар лоў скай аб-
лас цей у сфе рах спор ту і ту рыз му, 
аду ка цыі, біб лі я тэч на-ін фар ма цый-
най і куль тур най дзей нас ці.

Пад час пад рых тоў кі і ў ме жах 
Фо ру му прад пры ем ствы воб лас-
ці пла ну юць пад пі саць з ра сій скі мі 
парт нё ра мі экс парт ных кант рак-
таў на агуль ную су му 93 міль ё ны 
долараў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

о котором рас ска зал Вла-
димир Гу са ков. «Мы с вами 
дадим тол чок к созданию 
магистрали, ко то рая пой-
дет па рал лель но существу-
ющему у нас с вами Транс-
сибу с меридиональными 
заходами в Республику Бе-
ла русь. Не за бы вай те, что 
пер вый шаг, ко то рый у нас 
пред ла га ет ся, — это строи-
тельство треугольника, 
одним из ка те тов ко то ро го 
яв ля ет ся Минск — Санкт — 
Пе тер бург. Мы с вами име-
ем фантастические потери 
по недополучению пасса-
жиропотока из За пад ной 
Ев ро пы — для то го да же 
прос то, что бы туристиче-
ские марш ру ты осущест-
влять. Не го во ря о том, что 
у нас с вами то же вы ход на 
Балтику есть, минуя наши 
с вами прибалтийские ре-
спублики, — констатировал 
Алек сей Кубрин. — Вот это 
не счаст ное расстояние се-
год ня из Минска до Санкт-
Пе тер бур га мож но пре о до-
леть за 13 ча сов. Коллеги, 
это не смеш но — 13 ча сов. 
Взгляните в За пад ной Ев ро-
пе и в Китае, за ка кой срок 
пре о до ле ва ет ся либо по 
автомагистрали, либо по 
вы со кос ко рост ной маги-
страли это расстояние».

По сло вам заместителя 
гос сек ре та ря, до тех пор, 
по ка стра ны бу дут ждать 
реакции, кон ку рен тос по-
соб ность относительно ис-

пользования транс порт ных 
магистралей не бу дет идти 
ни в ка кое сравнение ни с 
Китаем, ни с  За пад ной 
Евро пой, ни с Америкой.

Как найти 
общие пути

Ос нов ным проб лем ным 
воп ро сом, ко то рый лежит 
в разности под хо дов к эко-
номике Беларуси и России, 
яв ля ет ся уро вень развития 
го су дарств, отметил Вла-
димир КОЛТОВИЧ, ми-
нистр антимонополь-
ного регулирования и 
торговли Беларуси.

«В отрасли же лез но до-
рож но го транс пор та Союз-
ное го су дар ство се год ня 
достигло оп ре де лен ной 
степени внедрения единых 
принципов тарифообразо-
вания. Вмес те с тем, есть те 
вещи, ко то рые се год ня объ-
ективно за труд ня ют на ше 
взаимодействие: пер вое — 
это различная струк ту ра 
рын ка и сте пень развития 
конкуренции, — обратил 
внимание руководитель 
МАРТ. — В России в сфе ре 
услуг в предоставлении в 
пользование же лез но до-
рож ных ва го нов существу-
ет конкуренция. В Беларуси 
все составляющие же лез-
но до рож ной перевозки, 
инфраструктура, ва го ны, 
локомотивы монополизи-
рованы. Ценообразова-

ние на же лез но до рож ные 
перевозки осуществляется 
с ориентацией на условия и 
ре зуль та ты ра бо ты од но го 
предприятия».

Различия прослежи-
ваются так же в под хо дах 
го су дарств к це но во му ре-
гулированию услуг же лез-
но до рож но го транс пор та, 
практике установления та-
рифов на же лез но до рож-
ные перевозки и предо-
ставлению на них льгот.

Бо лее развита конку-
ренция в сек то ре автомо-
бильных пе ре во зок — гру-
зо вых и пассажирских. 
Сте пень го су дар ствен но го 
це но во го регулирования в 
этой отрасли в двух стра-
нах минимальна.

Наиболее далеки Бе ла-
русь и Россия во внедре-
нии единых принципов 
тарифной политики авиа-
сообщения.

«Эта сфе ра стратеги-
чески важ на для каж до го 
го су дар ства. И в ней ра бо-
та ют как круп ный го су дар-
ствен ный, так и част ный 
бизнес. Це ны авиапереле-
тов зависят как от це но вой 
политики самих авиаком-
паний, так и от тарифов, 
ко то рые устанавливаются 
аэропортами и аэронави-
гационными компания-
ми», — ска зал Владимир 
Колтович, под черк нув, 
что эти показатели у двух 
стран не сов па да ют.

В завершение круг ло го 
сто ла Алек сандр Поп ков 
отметил, что го су дар ствен-
ная политика до лжна от ве-
чать за один воп рос — на-
сколь ко ком форт но се бя 
чув ству ет че ло век.

«Транс порт ная от расль 
имеет очень серь ез ную 
стратегическую на пра-
влен ность. Я по ла гаю, 
мы до лжны осмыслить 
все ее ас пек ты, по это му 
те проб ле мы, ко то рые 
сложились у нас в Со юз-
ном го су дар стве, и пред-
ложения по решению, о 
ко то рых говорили наши 
коллеги, имеют пра во 
на жизнь. И мы до лжны 
действительно уточ нять, 
разбираться и снимать 
эти проб ле мы», — под-
черк нул се на тор.

Для решения этих воп-
ро сов соз да ны различные 
ор га ны управления в Со юз-
ном го су дар стве — Пар ла-
мент ское собрание, мини-
стерства, ко то рые про во-
дят сов мест ные коллегии, 
Пост оян ный комитет, ко-
то рый, по сути, вы по лня ет 
роль правительства.

Наработки и конк рет-
ные пути разрешения 
проб лем, ко то рые обсу-
дили во вре мя круг ло го 
сто ла, нашли воплощение 
в итоговой резолюции.

«Я по ла гаю, что и Ми-
нистерство транс пор та, и 
Министерство экономики, 
и Национальная академия 
на ук, ес тест вен но, под эги-
дой Со ве та Республики по-
ра бо та ют над этим до ку-
мен том, что бы он был по-
ло жен в ос но ву принятия 
тех до ку мен тов, ко то рые 
до лжны быть оз ву че ны на 
Фо ру ме регионов Белару-
си и России», — заключил 
Алек сандр Поп ков.

Мария ДА ДА ЛКО.
Фо то 

Максима ГУЛЯКЕВИЧА, 
га зе та «На ву ка».

Сён ня Ма гі лёў шчы на су пра цоў ні чае 
з 25 рэ гі ё на мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
най больш цес на з Бран скай, 
Ка лі нінг рад скай, Ле нін град скай, 
Сма лен скай аб лас ця мі, Хан ты-Ман сій скай 
аў та ном най акру гай — Юг ра і Ус ход няй 
ад мі ніст ра цый най акру гай Маск вы. І гэ тыя 
су вя зі па шы ра юц ца.

Як па ве да мі лі ў Ка мі тэ це эка но мі кі Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма, пла ну ец ца пад-
пі сан не Пра та ко ла аб за цвяр джэн ні пла на 
ме ра пры ем стваў па рэа лі за цыі па гад нен-
няў па між ура дам Ле нін град скай воб лас ці і 
Ма гі лёў скім абл вы кан ка мам аб су пра цоў-
ніц тве ў эка на міч най, на ву ко ва-тэх ніч най, 
са цы яль най і куль тур най аб лас цях на 2019—
2021 га ды і ад па вед на са мо га пла на ме ра-
пры ем стваў. Так са ма бу дзе за ма ца ва ны на 
афі цый най па пе ры на мер на ажыц цяў лен не 
між на род ных знеш не эка на міч ных су вя зяў у 
сфе рах ганд лё ва-эка на міч на га, на ву ко ва га, 
тэх ніч на га і гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва 
па між Асі по віц кім рай вы кан ка мам Ма гі лёў-
скай воб лас ці і ад мі ніст ра цый най га рад ской 
акру гай го ра да Жы гу лёў ска Самар скай воб-
лас ці.

Цэ лы шэ раг па гад нен няў у сфе ры ма ла-
дзёж най па лі ты кі пла ну юць пад пі саць ма-
гі лёў скія вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но-
вы — Бе ла рус ка-Ра сій скі ўні вер сі тэт, МДУ 
імя А. Ку ля шо ва, уні вер сі тэт хар ча ван ня.

— Мы пла ну ем пад пі саць два кант рак-
ты, — па ве да міў ка рэс пан дэн ту «МС» ге не-
раль ны ды рэк тар ААТ «Ма гі лёў хім ва-
лак но» Пётр РУД НІК. — Адзін з ТАА «Аван-
гард» з Санкт-Пе цяр бур га на па стаў ку ў на-
ступ ным го дзе по лі эфір на га ва лак на на су му 
пяць міль яр даў ра сій скіх руб лёў. А дру гі з 
яшчэ ад ным прад пры ем ствам Санкт-Пе цяр-
бур га на па стаў ку на шых тэх ніч ных ні так на 
су му 0,5 міль яр да ра сій скіх руб лёў. Акра мя 
гэ та га, на Фо ру ме ў Санкт-Пе цяр бур гу на-
ме ча ны шэ раг су стрэч з ін шы мі спа жыў ца-
мі на шай по лі эфір най пра дук цыі — бу дзем 
па шы раць рын кі збы ту. Ка ар ды на цый ная 
ро ля гэ та га Фо ру му па між на шы мі і ра сій скі-
мі рэ гі ё на мі вель мі вя лі кая. Да моў ле насць 
ідзе на ўз роў ні гу бер на та раў, якія там су-
стра ка юц ца, пра га вор ва ец ца эка на міч нае 
і ін шае су пра цоў ніц тва. На пад ста ве між рэ-
гі я наль ных да ку мен таў, якія пад піс ва юц ца 
на Фо ру ме, ідзе на паў нен не кан крэ ты кай. 

На сён ня мы су пра цоў ні ча ем пры клад на з 
30 кра і на мі, 95 % на шай по лі эфір най пра-
дук цыі ідзе ме на ві та на экс парт.

Вя лі кія спа дзя ван ні на Фо рум ус кла да-
юць на род ныя абран ні кі.

— Едзем на су стрэ чу з ра сій скі мі ка ле га мі, 
каб пра ана лі за ваць, што зроб ле на, і аба зна-
чыць но выя кі рун кі су пра цоў ніц тва, — ка жа 
стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лас но га Са ве-
та дэ пу та таў Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК. — 
Пла ну ем пад пі саць план ме ра пры ем стваў 
са Сма лен скай воб лас цю па су пра цоў ніц тве 
ў рам ках ра ней пад пі са ных па гад нен няў. 
Ана ла гіч ны да ку мент збі ра ем ся пад пі саць 
і з ка ле га мі з Са мар скай аб лас ной Ду мы. 
Сё ле та мы ак тыў на зай ма лі ся раз віц цём на-
шых ад но сін і прак тыч най рэа лі за цы яй тых 
па гад нен няў, якія бы лі пад пі са ныя ў рам ках 
мі ну ла га Фо ру му. У гэ тым мы доб ра пра-
су ну лі ся на пе рад з Крас на дар скім кра ем. 
У Санкт-Пе цяр бур гу су стрэ нем ся з прад-
стаў ні ка мі за ка на даў чых схо даў, з які мі ў нас 
пад пі са ны пла ны ме ра пры ем стваў. Пля цоў-
ка Фо ру му доб ра да па ма гае ак ты ві за ваць 
уза е ма дзе ян ні па між на шы мі на ро да мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КРУГ ЛЫЙ СТОЛ

ЗНА МЕ НА ТЕ ЛЮЗНА МЕ НА ТЕ ЛЮ
Евразии к инфраструктурному цент ру

Пра гра ма Пра гра ма 
ме ра пры ем стваў ме ра пры ем стваў 

VІ Фо ру му рэ гі ё наў VІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сііБе ла ру сі і Ра сіі

16—18 лі пе ня 2019 го да, Санкт-Пе цяр бург
15—17 лі пе ня, Ра сій ска-Бе ла рус кі 
ма ла дзёж ны фо рум

15 лі пе ня
12.00 Ме ра пры ем ствы Ра сій ска-Бе ла рус ка га ма ла-

дзёж на га фо ру му (па асоб най пра гра ме).
16 лі пе ня
8.30—10.00 Па ся джэн не Са ве та Ма ла дзёж най па ла ты 

пры Пар ла менц кім Схо дзе Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі
10.00—15.30 Ме ра пры ем ствы Ра сій ска-Бе ла рус ка га 

ма ла дзёж на га фо ру му (па асоб най пра гра ме).
17 лі пе ня
На пра ця гу дня — Пад пі сан не па гад нен няў аб су-

пра цоў ніц тве па між рэ гі ё на мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі і 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ка мер цый ных кант рак таў, ін шых 
да ку мен таў аб су пра цоў ніц тве (у рам ках сек цый ных 
па ся джэн няў, па шы ра на га па ся джэн ня на цы я наль ных 
дзе ла вых са ве таў, «круг ла га ста ла» і па ся джэн ня Між-
пар ла менц кай ка мі сіі).

9.30—13.00 Экс перт ная се сія вы со ка га ўзроў ню 
«Прыяры тэ ты раз віц ця Са юз най дзяр жа вы».

10.00—13.00 Ра бо та сек цый ных па ся джэн няў VІ Фо-
ру му рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру сі.

Сек цыя 1. «Рэа лі за цыя су мес ных ма ла дзёж ных пра ек-
таў Са юз най дзяр жа вы».

Сек цыя 2. «Уза е ма дзе ян не рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру сі ў 
ства рэн ні агуль най ін фар ма цый най пра сто ры ў мэ тах 
раз віц ця куль тур ных і гу ма ні тар ных су вя зяў Са юз най 
дзяр жа вы».

Сек цыя 3. «Куль тур на-гу ма ні тар ныя пра ек ты як су вяз-
нае звя но ду хоў на га жыц ця на ро даў Ра сіі і Бе ла ру сі».

Сек цыя 4. «Аду ка цый ная пра сто ра Ра сіі і Бе ла ру сі: 
пра ек ты і кі рун кі раз віц ця».

Сек цыя 5. «Ту рызм як драй вер эка на міч на га і куль-
тур на га раз віц ця рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру сі».

Сек цыя 6. «Раз віц цё су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў, ра ё-
наў і га ра доў Бе ла ру сі і Ра сіі як ін стру мент ума ца ван ня 
Саюзнай дзяр жа вы».

14.00—16.00 Па шы ра нае па ся джэн не на цы я наль ных 
дзе ла вых са ве таў.

15.30—17.00 Па ся джэн не Між пар ла менц кай ка мі сіі 
Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі і Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па між рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве.

18 лі пе ня
9.30—10.45 Су стрэ ча Стар шы ні Са ве та Фе дэ ра цыі 

В. І. Мац ві ен кі і Стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі М. У. Мяс ні-
ко ві ча з кі раў ні ка мі ор га наў дзяр жаў най ула ды суб' ек таў 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі і рэ гі ё наў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пад пі сан не па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве па між 
суб' ек та мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі і рэ гі ё на мі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

11.00—15.00 Пле нар нае па ся джэн не на тэ му «Між-
рэ гі я наль ныя су вя зі як ас но ва фар мі ра ван ня адзі най 
куль тур най і гу ма ні тар най пра сто ры на ро даў Бе ла ру сі 
і Ра сіі».

Пад пі сан не па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве па між 
суб' ек та мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Ура дам Рэс пуб лі кі 
Беларусь.

Для ўма ца ван ня ад но сінДля ўма ца ван ня ад но сін У Ма гі лё ве па дзя лі лі ся, з які мі спа дзя ван ня мі 
едуць на VІ Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі


