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Кам пе тэнт ныя 
ад ка зы 

на ак ту аль ныя 
пы тан ні 

Тра ды цый ныя пра мыя 

тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

15 снеж ня ў абл вы кан ка мах 

і Мін гар вы кан ка ме. 

На пы тан ні жы ха роў кра і ны 

з 9 да 12 га дзін ад ка жуць:

стар шы ня БРЭСЦ КА ГА аб лса-

ве та дэ пу та таў Юрый Іо сі фа віч 

НАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір Мі ка ла е віч 

БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лса-

ве та дэ пу та таў Ка ця ры на  Ана то леў-

на ЗЕН КЕ ВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА-

ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір Іо сі фа віч 

ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

стар шы ня МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл-

вы кан ка ма Ула дзі мір Вік та ра віч 

ДА МА НЕЎ СКІ. Тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы-

кан ка ма Ула дзі мір Аляк санд ра віч 

ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

пер шы на мес нік стар шы ні 

МІНСК АГА гар вы кан ка ма Фё-

дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. 

Тэл. 8 017 222 44 44.

Пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны ў 

гэ ты ўні каль ны ў ад но сі нах пры-

род ных рэ сур саў рэ гі ён Са вец-

ка га Са ю за вы еха ла вель мі шмат 

на шых су ай чын ні каў, асаб лі ва 

жы ха роў Ба ра на віц ка га і Ма ла-

дзе чан ска га ра ё наў, Го мель скай, 

Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас-

цей. На па ча так 1960 го да ў Ка рэ-

ліі пра жы ва ла амаль 72 ты ся чы 

бе ла ру саў, трош кі менш, чым 

са міх ка рэ лаў.

Паз ней боль шая част ка бе ла ру саў 

вяр ну ла ся, але лю боў да гэ тай ча роў-

най паў ноч най зям лі лю дзі за ха ва лі. 

Як не пе ра ста лі лю біць Баць каў шчы ну 

і тыя, хто там за стаў ся, яны здо ле лі пе-

ра даць асаб лі выя па чуц ці да Бе ла ру сі 

і сва ім дзе цям. Не здар ма, на прык лад, 

на Дры бін скіх тарж ках ужо тра ды-

цый на ла дзіц ца ка рэль скае пад вор'е: 

цяг ні ка мі з пе ра сад кай ка рэль скія 

бе ла ру сы што год вя зуць у ма гі лёў скі 

рай цэнтр на фес ты валь на цы я наль-

ныя ка рэль скія стра вы. Ды і сён няш ні 

кі раў нік Рэс пуб лі кі Ка рэ лія Ар тур Пар-

фен чы каў мае бе ла рус кія ка ра ні — 

яго баць ка ад сюль. Усё гэ та ства ры ла 

асаб лі вую ат мас фе ру су стрэ чы Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

з Ар ту рам Пар фен чы ка вым.

Раз мо ва за ка на мер на па ча ла ся з 

эка на міч на га бло ка. «Су пра цоў ніц тва 

з ра сій скі мі рэ гі ё на мі з'яў ля ец ца ад ной 

з асноў стра тэ гіч ных ад но сін па між 

на шы мі кра і на мі і клю ча вым склад-

 ні кам ганд лё ва-эка на міч ных су вя зяў, — 

ска заў бе ла рус кі лі дар, ві та ю чы

кі раў ні ка ра сій скай дэ ле га цыі. — Ка-

рэ лія — важ ны для нас парт нёр у Паў-

ноч на-За ход няй фе дэ раль най акру зе. 

Бе ла русь за ці каў ле на ў да лей шым на-

рошч ван ні тэм паў ганд лю, пра соў ван-

ні дзе ла вых іні цы я тыў, по шу ку но вых 

пунк таў рос ту».

Кі раў нік дзяр жа вы ў якас ці перс-

пек тыў на га пра ек та на зваў ства рэн-

не су мес най збо рач най вы твор час ці 

ле са на рых тоў чай тэх ні кі «Амка дор». 

Яшчэ адзін кі ру нак су пра цоў ніц тва — 

па стаў ка бе ла рус кіх кар' ер ных і гру за-

вых аў та ма бі ляў для гор на зда быў ных 

прад пры ем стваў, тэх ні кі для ле са пра-

мыс ло ва га комп лек су, па са жыр ска га 

транс пар ту, а так са ма за бес пя чэн не 

іх за па сны мі част ка мі. Бе ла русь мо жа 

ака заць да па мо гу ў раз віц ці сель скай 

гас па дар кі Ка рэ ліі, у тым лі ку па шы-

рыць экс парт пра дук цыі ай чын на га 

ма шы на бу да ван ня для гэ тых мэт. 

«Во пыт вя лі кі: ад Ве не су э лы да Са ха-

лі на, — за пэў ніў Прэ зі дэнт. — Мы на

Са ха лі не бу ду ем узор ны ма лоч на-

та вар ны комп лекс».

Па доб ны комп лекс бу ду ец ца ва Уз-

бе кі ста не, та кі ж пад ключ пла ну ец ца 

ства рыць у Азер бай джа не. «Аб' ехаў-

шы ўвесь свет і па спра ба ваў шы роз-

ныя тэх на ло гіі, мы прый шлі да пэў на га 

вы ні ку — у якім кі рун ку па він на раз-

ві вац ца сель ская гас па дар ка. Та му, 

ка лі бу дзе та кая па трэ ба, мы мо жам 

ака заць да па мо гу і пад трым ку», — 

за пэў ніў бе ла рус кі лі дар. Ён так са ма 

ад зна чыў вя лі кі па тэн цы ял су пра цоў-

ніц тва ву чо ных-аг ра ры яў. «Вам, на-

пэў на, бу дзе зруч на су пра цоў ні чаць з 

на шай на ву кай, бо каш тоў насць яе ў 

тым, што мы пас ля рас па ду Са вец ка га 

Са ю за за ха ва лі ўсе кі рун кі», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Асоб на спы ніў ся кі раў нік дзяр жа вы 

на тэ ме па ста вак у Ра сію пра дук таў 

хар ча ван ня. За раз шмат вя дзец ца 

раз моў пра пе ра шко ды для про да-

жу бе ла рус кіх пра дук таў на ра сій скім 

рын ку. «Вы па він ны дак лад на ра зу-

мець, што пры чы на ў звы чай най кан-

ку рэн цыі», — рас тлу ма чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён пры вёў у прык лад аб ві-

на вач ван ні бе ла ру саў у дэм пін га ван ні 

цэн: «Я час та кі раў ні кам Ра сіі ка жу: 

ства ры це буй ную кам па нію, і мы праз 

яе бу дзем па стаў ляць на ўсю Ра сію. 

Мы бу дзем па стаў ляць за ру бель, а 

вы пра да вай це за 10, ка лі лі чы це, што 

ра сі я не вель мі ба га тыя. Раз мо ва на-

са мрэч пра ня доб ра сум лен ную кан ку-

рэн цыю. Спра ва тут зу сім не ў якас ці». 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

Бе ла русь у свой час вы му ша на бы ла 

па вы сіць па тра ба ван ні да якас ці пра-

дук таў хар ча ван ня, бо пас ля ава рыі 

на Чар но быль скай АЭС нель га бы ло 

зні жаць план ку — раз мо ва іш ла пра 

зда роўе на цыі, ця пер жа на ту раль ныя 

пра дук ты ста лі су свет ным трэн дам.

Прэ зі дэнт ад зна чыў не аб ход насць 

ды вер сі фі ка цыі рын каў збы ту і зба-

лан са ва нас ці па ста вак. «Нам ваш ры-

нак вы гад ны, бо ён по бач. Гэ ты ры-

нак мож на на зваць прэ мі яль ным, і мы 

га то вы да су пра цоў ніц тва, але та кім 

чы нам, каб не па ру шаць уста ля ва ны 

ба ланс, — пад крэс ліў ён. — Мы вам 

бу дзем да па ма гаць, ка лі ёсць па трэ ба, 

ра зу ме ю чы, што ства ра ем са бе кан ку-

рэн цыю. Ка лі не бу дзе пе ра шкод, нам 

ра сій ска га рын ку хо піць на заў сё ды».

Ён пры вёў у прык лад ад мо ву Кі тая 

ад аме ры кан скай соі, што ства ры ла для 

ра сі ян маг чы масць экс пар та ваць сою 

ў Кі тай. «Да вай це та ды мы зой мем ся 

якім-не будзь ін шым пра дук там для ся бе 

і для Ра сіі, — слуш на за ўва жыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Трэ ба па ды сці ра-

зум на і зба лан са ваць усе па то кі».

Яшчэ адзін кі ру нак для парт нёр ства — 

ры ба вод ства. «Ка рэ лія з'яў ля ец ца

бяс спрэч ным лі да рам у Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі па вы твор час ці азёр най 

фа рэ лі, — за ўва жыў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Лі чу, што ўза е ма дзе ян не ў 

ры ба вод чай га лі не так са ма ка рыс на 

абод вум ба кам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

 ліў, што мэ та бе ла рус кай дзяр жа вы — 

мак сі маль ная прак тыч ная эфек -

тыў насць су пра цоў ніц тва з ра сій скім 

рэ гі ё нам.

Пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там 

Ар тур Пар фен чы каў пе ра лі чыў для жур-

 на ліс таў і ін шыя сфе ры парт нёр ства 

па між Бе ла рус сю і Ка рэ лі яй: ро ба та-

тэх ні ка, су да бу даў ніц тва, ле са ка ры-

стан не, дрэ ва ап ра цоў ка, ор га ны мяс-

цо ва га са ма кі ра ван ня. Ён на га даў, 

што сур' ёз ная част ка аб ста ля ван ня на 

Бе ла рус кай атам най элект ра стан цыі 

вы раб ля ец ца ў Пет ра за вод ску.

Пры гэ тым знач ная част ка раз мо вы 

кі раў ні ка ра сій ска га рэ гі ё на і Прэ зі дэн-

та Бе ла ру сі да ты чы ла ся і гу ма ні тар-

най сфе ры. «Мы шмат га во рым пра 

ўза е ма дзе ян не ў га лі не куль ту ры, —

рас ка заў Ар тур Пар фен чы каў. — 

У Ка рэ ліі ак тыў на дзей ні чае бе ла рус кая

куль тур ная аў та но мія. Для нас вель-

мі важ на, каб з'я віў ся пра мы авія рэйс 

Мінск — Пет ра за водск, гэ та га жа да-

юць на шы жы ха ры. Та кая су вязь бу дзе 

са дзей ні чаць раз віц цю біз не су і ту рыз-

му. Мы за пра ша ем жы ха роў Бе ла ру сі 

ў на шу рэс пуб лі ку. Мы су стрэ нем вас 

як са мых бліз кіх лю дзей, як бра тоў. 

Вель мі ча ка ем!»

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

НЕ ТОЛЬ КІ ЭКА НО МІ КА
Бе ла русь і Ка рэ лію звяз ва юць асаб лі выя су вя зі

Цэ лы дзень «на ко лах» і ра бо та 

ва ўмо вах цэйт но ту — рытм 

прэс-ту ра до сыць скла да ны. 

Але са праўд ных рэ пар цё раў, 

звык лых з дэ длай на мі 

і не нар ма ва ным пра цоў ным 

днём, та кім па рад кам су так 

не на па ло хаць. У дру гі дзень 

ві зі ту ў Бе ла русь ра сій скія 

жур на ліс ты па спе лі тра піць на 

Мін скі за вод ко ла вых ця га чоў, 

«Амка дор» і «Штад лер Мінск».

На Мін скім за вод зе ко ла вых ця-

га чоў гас цям па ка за лі рас пра цоў кі, 

а так са ма па зна ё мі лі з асноў ны мі кі-

рун ка мі дзей нас ці і са цы яль най па лі-

ты кай прад пры ем ства, на якім пра цуе 

амаль пяць ты сяч ча ла век. МЗКЦ — 

важ ны пункт у пра гра ме прэс-ту ра, 

та му што ры нак Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

з'яў ля ец ца стра тэ гіч ным для за во да. 

Не ка то рыя ма шы ны прад пры ем ства 

вя до мыя ў све це пад мар кай «Во-

лат».

Да лей жур на ліс ты ад пра ві лі ся ў 

Дзяр жын скі ра ён, дзе па каш та ва лі 

бе ла рус кую... чор ную ік ру. І гэ та не 

жарт! Прад пры ем ства «ДГ-Цэнтр» з 

2016 го да ў го ра дзе Фа ні па лі вы рошч-

вае ры бу асят ро вых па род і па стаў ляе 

сваю пра дук цыю ў Ра сію, Ка зах стан, 

Ар ме нію і ін шыя кра і ны.

Пас ля гэ та га па ка заль ным вы ступ-

лен нем тэх ні кі здзіў ля лі пуб лі ку пра-

цаў ні кі «Амка до ра». Па груз чы кі сін-

хрон на вы піс ва лі ві ра жы і за бі ва лі мяч 

у сет ку. «Амка дор-Бранск» ужо доб ра 

вя до мы на ра сій скім рын ку. Пла ну ец-

ца ства рыць яшчэ ад ну вы твор часць 

у Рэс пуб лі цы Ка рэ лія.

За ключ ным пунк там на кар це Мін-

скай воб лас ці для жур на ліс таў стаў 

«Штад лер». Ця пер ра сі я не ве да юць, 

дзе зроб ле ны іх аэ ра экс прэ сы і пі цер-

скія трам ваі «Мя це лі ца». Ге не раль ны 

ды рэк тар за во да Фі ліп Бру нер пра вёў 

эк скур сію і ад ка заў на пы тан ні. Ці ка ві-

лі ся гос ці маг чы мас цю ад крыц ця фі лі-

яла ў Ра сіі, за роб ка мі, умо ва мі вя дзен-

ня біз не су. Ад каз ва ю чы на пы тан не, 

ча му для но ва га за во да аб ра лі Бе ла-

русь, кі раў нік на зваў пры ця галь ныя 

ўмо вы сва бод най эка на міч най зо ны, 

вы гад ную геа гра фію і ква лі фі ка ва ныя 

кад ры.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Прэс-турПрэс-тур

ДЗЕ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА 
«ВО ЛАТ» І «МЯ ЦЕ ЛІ ЦА»

Ра сій скія жур на ліс ты на ве да лі Мін шчы ну

25 СА ЮЗ НЫХ
ПЫ ТАН НЯЎ

Па ся джэн не Са ве та Мі ніст раў Са юз най дзяр жа вы 

ўчо ра прай шло ў Брэс це. Па яго вы ні ках прэм' ер-мі-

ніст ры Бе ла ру сі і Ра сіі пад пі са лі шэ раг да ку мен таў, 

а так са ма ба кі адоб ры лі пра ект бюд жэ ту на на ступ-

ны год. Да хо ды ў ім за пла на ва ны ў па ме ры больш 

за 7 міль яр даў ра сій скіх руб лёў (ка ля 106 міль ё наў

до ла раў), рас хо ды — ка ля 6,3 міль яр да руб лёў 

(95 міль ё наў до ла раў). Знач ная част ка пой дзе на фун-

 да мен таль ныя да сле да ван ні.

Па гад нен не аб уза ем ным пры знан ні віз з Ра сі яй бу дзе 

пад пі са на пас ля за вяр шэн ня ўнут ры дзяр жаў ных пра цэ дур 

у Бе ла ру сі. Пра гэ та жур на ліс там пас ля па ся джэн ня па ве-

да міў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей РУ МАС.

«Сён ня мы не пад піс ва лі ві за вае па гад нен не. Бе ла рус кі бок 

да па ся джэн ня Саў мі на не па спеў за вяр шыць унут ры дзяр жаў-

ныя пра цэ ду ры. Ду маю, у най блі жэй шы час мы іх за вер шым і 

па гад нен не бу дзе га то вае да пад пі сан ня, — ска заў ён.

На па рад ку дня па ся джэн ня зна хо дзі ла ся 25 пы тан няў. 

Сяр гей Ру мас пра ка мен та ваў асноў ныя кі рун кі ўза е ма дзе-

ян ня, якія ўчо ра аб мяр коў ва лі ся па між ба ка мі. «Га лоў ным 

ін ды ка та рам двух ба ко вых ад но сін быў і за ста ец ца ўза ем ны 

та ва ра аба рот. На жаль, у 2018 го дзе дыс ба ланс у ганд лі 

та ва ра мі па між Бе ла рус сю і Ра сі яй уз мац ня ец ца. Па вы ні-

ках дзе ся ці ме ся цаў 2018 го да ад моў нае саль да ўза ем на га 

ганд лю па вя лі чы ла ся на 2,3 міль яр да до ла раў. Пры чы на 

гэ та га — мы па воль на на блі жа ем ся да вы ра шэн ня важ ных 

для бе ла рус ка га бо ку праб лем ных эка на міч ных пы тан няў. 

Гэ та і аб ме жа ван ні Рас сель гас на гля ду до сту пу на ра сій скі 

ры нак пра дук цыі бе ла рус ка га аг ра пра мыс ло ва га комп-

лек су, за ба ро на на ўдзел бе ла рус кіх прад пры ем стваў у 

сіс тэ мах дзяр жаў ных за ку пак для па трэб аба ро ны і бяс пе кі, 

аб ме жа ван не на ўдзел у ра сій скіх пра гра мах суб сі да ван ня 

за ку пак сель ска гас па дар чай тэх ні кі», — пад крэс ліў кі раў нік 

бе ла рус ка га ўра да.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, што най важ ней шы склад нік 

двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня — гэ та без бар' ер нае ася род-

дзе для суб' ек таў гас па да ран ня. На дум ку Сяр гея Ру ма са, 

у рам ках Са юз най дзяр жа вы зной дзе ны ап ты маль ны ме-

ха нізм вы ра шэн ня пы тан ня — ра бо чыя гру пы па клю ча вых 

кі рун ках су пра цоў ніц тва. Па вы ні ках іх ра бо ты атры ма ла ся 

ска ра ціць пе ра лік праб лем ных пы тан няў до сту пу на рын кі 

Бе ла ру сі і Ра сіі.

Так са ма на па ся джэн ні быў раз гле джа ны план ме ра пры-

ем стваў па да лей шым раз віц ці ма ло га і ся рэд ня га прад-

пры маль ніц тва ў Са юз най дзяр жа ве на 2019 год. Сяр гей 

Ру мас на га даў, што ў каст рыч ні ку бы ла за цвер джа на на-

цы я наль ная стра тэ гія па гэ тым кі рун ку. Бе ла русь і Ра сія 

тут ста вяць су гуч ныя за да чы. Та му, на дум ку бе ла рус ка га 

прэм' ер-мі ніст ра, над звы чай важ най з'яў ля ец ца ка ар ды на-

цыя су мес ных на ма ган няў па раз віц ці прад пры маль ніц кай 

іні цы я ты вы.

Прэм' ер-мі ністр Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў лі чыць, што 

ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны раз ві ва юц ца па зі тыў на, 

ка лі гля дзець па па каз чы ках та ва ра аба ро ту: ён рас це — за 

дзе сяць ме ся цаў гэ та га го да амаль на 13 %, бліз ка па ды шоў 

да ўзроў ню ў 30 міль яр даў до ла раў. Але кі раў нік ра сій ска га 

ўра да па га дзіў ся, што яшчэ ёсць над чым пра ца ваць. «Трэ-

ба пра цяг ваць сіс тэм на, пас ля доў на зды маць тыя бар' е ры, 

якія іс ну юць і якія стрым лі ва юць уза ем ны ган даль, ства раць 

для на шых кам па ній спры яль ныя і раў на праў ныя ўмо вы 

до сту пу на рын кі, пад трым лі ваць ма лы і ся рэд ні біз нес, 

асаб лі ва ў тых сек та рах, якія мы лі чым перс пек тыў ны мі, — 

гэ та вы со ка тэх на ла гіч ныя, на ву ка ё міс тыя сек та ры. І тое, 

і дру гое ў нас ня дрэн на раз ві та», — пад крэс ліў Дзміт рый 

Мядз ве дзеў.

Акра мя та го, кі раў нік ра сій ска га каб мі ну лі чыць, што 

не аб ход на раз ві ваць уза е ма дзе ян не па між ра сій скі мі і бе ла-

рус кі мі рэ гі ё на мі. А так са ма — на рошч ваць аб' ёмы па ста вак 

та ва раў су мес най вы твор час ці на рын кі трэ ціх кра ін.

Пры гэ тым Дзміт рый Мядз ве дзеў ад зна чыў, што ёсць 

не аб ход насць па гля дзець на тое, што ад бы ва ла ся з са-

юз ным да га во рам з 1999 го да: што вы ка на на, а што не. 

«Ёсць цэ лы шэ раг ад чу валь ных тэм, якія мы рэ гу ляр на 

аб мяр коў ва ем. Яны да ты чац ца вы раў ноў ван ня ўмоў гас-

па да ран ня ў на шых кра і нах, ака зан ня эка на міч най, у тым 

лі ку фі нан са вай, пад трым кі».

Абод ва прэм' ер-мі ніст ры ад зна чы лі сім ва ліч насць пра-

вя дзен ня па ся джэн ня Са ве та Мі ніст раў Са юз най дзяр жа вы 

ў го ра дзе-ге роі Брэс це на пя рэ дад ні 75-год дзя вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і 75-год дзя 

Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

На дзея АНІ СО ВІЧ, г. Брэст.
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