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Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, 
упаў на ва жа ны прад стаў нік 
кі раў ні ка дзяр жа вы ў 
Брэсц кай воб лас ці, стар шы ня 
на зі раль на га са ве та ААТ 
«Бе лАЗ» — кі ру ю чая кам па нія 
хол дын га «БЕ ЛАЗ-Хол дынг» 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на ве даў на 
мі ну лым тыд ні Пінск. Пад час 
ві зі ту быў раз гле джа ны ход 
рэа лі за цыі комп лекс на га 
пла на ме ра пры ем стваў па 
ўстой лі вым са цы яль на-эка-
на міч ным раз віц ці го ра да да 
2020 го да. Са спра ва зда ча мі 
вы сту пі лі кі раў ні кі пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў, па ве дам ляе 
сайт верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та.

Мі ха іл Мяс ні ко віч так са ма 
пры няў удзел у па ся джэн ні Са ве-
та ды рэк та раў ААТ «Куз літ маш», 
дзе бы лі аб мер ка ва ны вы ні кі ра-
бо ты ад кры та га ак цы я нер на га 

та ва рыст ва за пер шае паў год дзе 
бя гу ча га го да, а так са ма стра тэ гія 
да лей ша га раз віц ця, у тым лі ку 
пы тан ні ма дэр ні за цыі і тэх пе ра-
асна шчэн ня.

«У су вя зі з тым, што шэ раг вы-
твор час цяў і кі рун каў дзей нас ці, 
якія скла лі ся апош нім ча сам на 
«Куз літ ма шы», пе ра раз мяр коў-
ва юц ца на ін шыя за во ды, ці не 
атры ма ец ца так, што ад сюль сы-
дуць за ка зы, а на леж на га за мя-
шчэн ня не бу дзе», — па ці ка віў ся 
Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ге не раль ны 
ды рэк тар і кі раў ніц тва Са ве та 
ды рэк та раў пра ін фар ма ва лі, як 
вы ра ша юц ца гэ тыя пы тан ні.

Ана лі зу ю чы струк ту ру ва ла во-
га рэ гі я наль на га пра дук ту Брэсц-
кай воб лас ці, Мі ха іл Мяс ні ко віч 
ад зна чыў, што до ля апра цоў чай 
пра мыс ло вас ці ў яе мо жа быць 
больш вя лі кай. «Мы па він ны 
ад да ваць на леж ную ўва гу раз-

віц цю пра мыс ло ва га па тэн цы я лу 
рэ гі ё на. Ня гле дзя чы на тое, што 
тра ці на ва ла во га рэ гі я наль на га 
пра дук ту воб лас ці пры па дае на 
пра мыс ло васць, у яе струк ту-

ры ка ля 50 % — гэ та хар чо вая 
і пе ра пра цоў чая галіны і толь кі 
ка ля 10—11 % скла дае пра дук-
цыя ма шы на бу да ван ня», — 
кан ста та ваў ён.

Згод на з су свет най прак ты кай, 
да эка на міч на ўстой лі вых ад но-
сяц ца дзяр жа вы, до ля апра цоў-
чай пра мыс ло вас ці якіх у ВУП — 
25 % і вы шэй, на га даў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі. «Па кра і не мы 
так і ма ем — дзесь ці 24—27 %, але 
ка лі па гля дзець апра цоў чую пра-
мыс ло васць Брэсц кай воб лас ці, 
яна пра ся дае», — ад зна чыў ён. 
У су вя зі з гэ тым пры раз гля дзе 
стра тэ гіі раз віц ця рэ гі ё на на на-
ступ ную пя ці год ку, ра бо та над 
якой па чы на ец ца, Мі ха іл Мяс ні-
ко віч пра па на ваў ад даць асаб лі-
вую ўва гу фар мі ра ван ню да дат-
ко вых ма гут нас цяў на дзе ю чых 
прад пры ем ствах і ства рэн ню но-
вых ме на ві та ў сек та ры апра цоў-
чай пра мыс ло вас ці. «Гэ та бу дзе і 
рост ва ла во га рэ гі я наль на га пра-
дук ту і, без умоў на, струк ту ра ВРП 
бу дзе змя няц ца ў леп шы бок», — 
пад су ма ваў ён.

Ён на гад вае пра са вец ка га ва ен на га 
дзея ча Ілью Ста ры на ва і Апе ра тыў на-
на ву чаль ны цэнтр, які дзей ні чаў тут 
у лі пе ні — жніў ні 1941 го да пры шта бе 
За ход ня га і Цэнт раль на га фран тоў. Іні цы я ваў 
уста ноў ку ва лу на член Па ста ян най ка мі сіі 
па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі Па вел ЖДА НО ВІЧ:

— Ідэя ўве ка ве чан ня па мя ці ва ен ных 
раз вед чы каў, боль шасць ім ёнаў якіх не-
вя до ма, з'я ві ла ся яшчэ ў 2005 го дзе. Аб рэ-
ві я ту рай АНЦ — Апе ра тыў на-на ву чаль ны 
цэнтр — мы ха це лі ад даць да ні ну па мя ці 
ўсім, чый подз віг у імя Ра дзі мы за стаў ся не-
вя до мы, але ўнё сак у пе ра мо гу не ацэн ны. 
На тэ ры то рыі Го мель шчы ны дзей ні ча лі два 
пад раз дзя лен ні цэнт ра — у Мар ка ві чах, дзе 
пра хо дзі ла на ву чан не част ка вай скоў цаў 
53-га пал ка НКУС, а ў Ма зы ры ды вер сій най 
ра бо це ў ты ле во ра га ву чы лі жан чын.

У Апе ра тыў на-на ву чаль ным цэнт ры ў 
Чон ках пад рых та ва лі больш за дзве ты ся-
чы ды вер сан таў, раз вед чы каў і пад рыў ні коў, 
ка ля 60 раз вед валь на-ды вер сій ных груп 

для дзей нас ці ў ты ле во ра га. А паз ней —
і ін струк та раў для ра бо ты ў па доб ных цэнт рах 
у Кур скай, Мас коў скай, Ар лоў скай, Сма лен-
скай, Туль скай, Чар ні гаў скай аб лас цях...

Пал коў нік Ілья Ста ры наў — са вец кі ва-
ен ны дзе яч, адзін з за сна валь ні каў час цей 
спе цы яль на га пры зна чэн ня, пра фе сар. 
Уз на га ро джа ны дву ма ор дэ на мі Ле ні на, 
пяц цю ор дэ на мі Чыр во на га Сця га, Каст-
рыч ніц кай Рэ ва лю цыі, Ай чын най вай ны 
ІІ сту пе ні, Друж бы на ро даў, а так са ма 
ін шы мі ор дэ на мі і ме да ля мі. Удзель нік 
Гра ма дзян скай вай ны, ба я вых дзе ян няў 
у Іс па ніі, са вец ка-фін лянд скай і Вя лі кай 
Ай чын най вой наў.

— Пал коў ні ка Ілью Ста ры на ва на зы ва лі 
«ды вер сан там № 1 у све це», яко га Адольф 
Гіт лер зваў сва ім аса біс тым во ра гам, — ка-
жа стар шы ня Бе ла рус ка га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Ве тэ ра ны ва ен най раз вед-
кі», пал коў нік у ад стаў цы Аляк сандр 
БІ ТУС. — Ста ры наў усё жыц цё пры свя ціў 
ва ен най спра ве, ар га ні за ваў пад рыў ную 
дзей насць на аку па ва най фа шысц кі мі за-
хоп ні ка мі тэ ры то рыі. Ён ста яў ка ля вы то каў 
ства рэн ня пад раз дзя лен няў сіл спе цы яль-

на га пры зна чэн ня «Вы мпел», «Аль фа» і 
ін шых.

Ці ка ва, Што Ілья Ста ры наў пра жыў 
100 га доў (1900—2000). Пас ля вы ха ду ў 
ад стаў ку ён да 87 га доў вы кла даў у ву чэб-
ных уста но вах КДБ і пі саў кні гі. У іх лі ку і 

ме му а ры, дзе рас каз ваў пра сваё доў гае 
жыц цё, на сы ча нае пры го да мі.

Трох ра зо вым ру жэй ным зал пам і хві-
лі най маў чан ня пры сут ныя ўша на ва лі па-
мяць ге ро яў-вы зва лі це ляў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

БАЙ ЦАМ НЯ БАЧ НА ГА ФРОН ТУБАЙ ЦАМ НЯ БАЧ НА ГА ФРОН ТУ
пры свя ча ец ца па мят ны знак, ад кры ты пад Го ме лем, у пры го жым мяс тэч ку Чон кі, на тэ ры то рыі ад най мен на га са на то рыя

СТРА ТЭ ГІЯ РАЗ ВІЦ ЦЯСТРА ТЭ ГІЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ
Сек та ру апра цоў чай пра мыс ло вас ці Брэст чы ны трэ ба ад даць асаб лі вую ўва гу

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пра вёў 
су стрэ чу з на мес ні кам мі ніст ра 
за меж ных спраў Бал га рыі 
Пет ка ДОЙ КА ВЫМ.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба 
верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та, ба кі аб мер ка ва лі 
пы тан ні ганд лё ва-эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва, а так са ма ход 
пад рых тоў кі ві зі ту пар ла менц-
кай дэ ле га цыі Бе ла ру сі на ча ле 
са спі ке рам Са ве та Рэс пуб лі кі ў 
Бал га рыю ў каст рыч ні ку гэтага 
го да.

«Мы на да ём вя лі кае зна чэн-
не раз віц цю сяб роў скіх ад но сін 
з Бал га ры яй», — пад крэс ліў Мі-
ха іл Мяс ні ко віч. Ён пра па на ваў 
аб мер ка ваць маг чы мас ці ўма ца ван ня 
двух ба ко ва га парт нёр ства. На дум ку стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, па тэн цы ял дзвюх 
дзяр жаў да зва ляе га ва рыць пра больш 
цес ныя кан так ты — па лі тыч ныя, ганд лё-
ва-эка на міч ныя, гу ма ні тар ныя. «У гэ тым 
пла не, мяр кую, мы па він ны да даць. Для 
гэ та га ёсць усе пад ста вы, — за явіў ён. — 

Перш за ўсё, нам трэ ба ак ты ві за ваць кан-
так ты на вы шэй шым і вы со кім уз роў нях. 
Тут ёсць пэў ны дэ фі цыт, і нам не аб ход на 
гэ тым сур' ёз на зай мац ца».

Акра мя та го, стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі вы ка заў упэў не насць у маг чы мас ці 
па шы рэн ня між пар ла менц ка га су пра цоў-
ніц тва, ак ты ві за цыі ра бо ты пар ла менц-

кіх груп друж бы. «Ха це ла ся б, 
каб на ша дзей насць на паў ня-
ла ся кан крэт ны мі пра ек та мі і 
спра ва мі», — да даў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Са вет Рэс пуб лі кі як Па ла та рэ-
гі ё наў ад дае асаб лі вую ўва гу раз-
віц цю рэ гі я наль на га су пра цоў-
ніц тва. «У нас вель мі шмат да моў 
аб друж бе, су пра цоў ніц тве па-
між га ра да мі. Мы за ці каў ле ныя 
ў тым, каб гэ тая ра бо та на сі ла не 
дэк ла ра тыў ны ха рак тар, а бы-
ла мак сі маль на кан крэт ная», —
ад зна чыў ён.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
так са ма пра па на ваў аб мер ка-
ваць пы тан ні ганд лё ва-эка на-
міч на га су пра цоў ніц тва. «Мы 

маг лі б вы хо дзіць на су мес ныя кам па ніі 
і ства раць умо вы для та го, каб прад стаў-
ні кі біз не су на шых кра ін больш ак тыў на 
пра ца ва лі адзін з ад ным», — за явіў ён. 
Мі ха іл Мяс ні ко віч пра па на ваў бал гар-
скім кам па ні ям стаць рэ зі дэн та мі Пар-
ка вы со кіх тэх на ло гій, а так са ма Кі тай-
ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень». Для бал гар ска га біз не су 
су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю — гэ та маг-
чы масць вы ха ду на перс пек тыў ныя рын кі 
ЕА ЭС, да даў ён.

Акра мя та го, ба кі аб мер ка ва лі маг чы мас ці 
ўма ца ван ня парт нёр ства ў га лі не аду ка цыі. 
Бал гар ска му бо ку пра па на ва на ства рыць 
ад па вед ную ра бо чую гру пу. На су стрэ чы, 
ся род ін ша га, іш ла га вор ка і аб маг чы мас цях 
па шы рэн ня ўза е ма дзе ян ня ў сфе ры на ву кі і 
тэх на ло гій. «Ва шы на ву коў цы маг лі б больш 
ак тыў на пра ца ваць у на шых ла ба ра то ры ях і 
на ад ва рот», — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. 
Ён так са ма пра па на ваў раз гле дзець маг-
чы мас ці ўза е ма дзе ян ня ву чо ных у рам ках 
між на род ных пра ек таў, што рэа лі зу юц ца з 
пры цяг нен нем срод каў ЕС.

У сваю чар гу Пет ка Дой каў па дзя ка ваў 
за агу ча ныя пра па но вы і іні цы я ты вы. Ён 
пад крэс ліў, што жа дан не раз ві ваць двух -
ба ко выя ад но сі ны цал кам уза ем нае. 
«У нас у Бал га рыі гля дзяць на Бе ла русь як на 
кра і ну, з якой мы хо чам раз ві ваць ад но сі-
ны. Мы вель мі ста ноў ча ацэнь ва ем дыя лог 
і су пра цоў ніц тва па між на шы мі кра і на мі 
ў апош нія га ды. Вы пра віль на ад зна чы лі, 
што гэ ты дыя лог не аб ход на раз ві ваць у 
бу ду чы ні», — пад су ма ваў ён.

Дыя лог трэ ба раз ві вацьДыя лог трэ ба раз ві ваць
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