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Су стрэ ча ад бы ла ся на мі ну лым 
тыд ні ў Са ве це Рэс пуб лі кі, у ёй 
так са ма ўдзель ні ча лі мі ністр 
пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі Па вел 
Уцю пін і ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «Бе лАЗ — кі ру ю чая 
кам па нія хол дын га Бе лАЗ — 
ХОЛ ДЫНГ» Пётр Па рхом чык.

— Мы ра ды, што ў но вую эпо ху 
бе ла рус ка-кі тай ска га су пра цоў-
ніц тва на шы кра і ны за ўваж на ак-
ты ві за ва лі двух ба ко выя кан так ты 
на вы шэй шым і вы со кім уз роў-
нях, — пад крэс ліў, ад кры ва ючы 
су стрэ чу, стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі. Ён ад зна чыў, што, па вы-
каз ван ні лі да ра КНР Сі Цзінь пі на, 
двух ба ко выя ад но сі ны ма юць 
«усе па год ны» ха рак тар.

— Са праў ды, нам уяў ля ец ца, 
што мы мо жам ства рыць пра-
па на ва ную кі раў ні ком КНР су-
поль насць агуль ных ін та рэ саў і 
адзі на га лё су, — упэў не ны Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Ён раз ліч вае, што су пра цоў-
ніц тва з гру пай кам па ній Wеісhаі 
бу дзе па спя хо вае. У якас ці парт-
нё раў з бе ла рус ка га бо ку пра па-
на ва ны вя до мыя прад пры ем ствы 
МАЗ, Бе лАЗ, «Гом сель маш» і ін-
шыя, зна ка выя для эка но мі кі на-
шай кра і ны.

Да рэ чы, су пра цоў ніц тва кі тай-
скай кар па ра цыі з бе ла рус кі мі 
ма шы на бу даў ні чы мі прад пры-
ем ства мі ўжо мае сваю гіс то рыю: 
яшчэ ў 2016 го дзе бы ло пры ня-
тае ра шэн не аб ства рэн ні су мес-

на з Wеісhаі Grоuр вы твор час ці 
ру ха ві коў унут ра на га зга ран ня. 
З бе ла рус ка га бо ку парт нё рам 
вы сту пі ла ААТ «МАЗ». Ме ма ран-
дум аб бу даў ніц тве за во да быў 
пад пі са ны ў пры сут нас ці кі раў-
ні коў дзяр жаў. Пра ект за пус ці лі 
ў Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры-
яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень». 
Ця пер ру ха ві кі, што вы раб ля-
юц ца на но вым прад пры ем стве, 
ужо па стаў ля юц ца на Мін скі аў-
та ма біль ны за вод. Так са ма да-
дзе ны старт бу даў ніц тву но ва га 
су мес на га за во да ААТ «МАЗ» і 
кар па ра цыі Wеісhаі па вы твор-
час ці ка ро бак пе ра дач.

Але гэ та не адзі ны парт нёр 
з бе ла рус ка га бо ку, з якім кі-

тай скую кар па ра цыю яд на юць 
дзе ла выя ста сун кі. Ле тась быў 
пад пі са ны ме ма ран дум аб стра-
тэ гіч ным парт нёр стве і су пра-
цоў ніц тве ААТ «Бе лАЗ» з Wеісhаі 
Hоldіng Grоuр.

— Я ўпэў не ны, за га ды су-
пра цоў ніц тва вы пе ра ка на лі ся, 
што ў нас ёсць вы со ка ква лі-
фі ка ва ныя і дыс цып лі на ва ныя 
пра мыс ло выя кад ры, па трэб нае 
на ву ко вае су пра ва джэн не, ня-
ма ка руп цы і і на за ка на даў чым 
уз роў ні за бяс печ ва ец ца аба ро-
на ўлас нас ці, — пад крэс ліў Мі-
ха іл Мяс ні ко віч.

На яго дум ку, пра мыс ло-
васць — гэ та драй вер раз віц ця 
на ву кі, вы твор час ці і ін тэ ле кту-

аль на га па тэн цы я лу кра і ны. Та му 
ка а пе ра цый ныя су вя зі не аб ход на 
раз ві ваць і на да лей. Усе ін стру-
мен ты для гэ та га, да рэ чы, ёсць: 
ста біль нае за ка на даў ства і пра-
ва выя асно вы для біз не су.

— Ха це ла ся б па чуць ва шы 
ацэн кі і пра па но вы: як раз ві ва-
ец ца біз нес у ва шых кам па ні ях 
у Бе ла ру сі, якія іс ну юць пы тан-
ні, па жа дан ні, якія вар та бы ло б 
пра ду гле дзець у рам ках на цы я-
наль на га за ка на даў ства, ці якія 
па тра бу юць пры няц ця ад мі ніст-
ра цый ных ці ін шых ра шэн няў 
дзе ля рэа лі за цыі су мес ных пра-
ек таў, — пра па на ваў спі кер Са-
ве та Рэс пуб лі кі.

Ён ад зна чыў, што для яго гэ та 
важ на і як стар шы ні на зі раль на га 
са ве та ААТ «Бе лАЗ», бо бе ла рус кі 
вы твор ца ха цеў бы ба чыць кі тай-
скую кар па ра цыю ў якас ці свай го 
на дзей на га парт нё ра ў Пад ня-

бес най і пра па на ваў ства рыць 
су мес ны мі на ма ган ня мі пункт 
апо ры ў Кі таі па вы твор час ці і 
рэа лі за цыі кар' ер най тэх ні кі для 
па трэб рын ку гэ тай кра і ны і кра ін 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі.

— Ад на ча со ва я пра па ную 
на шы су мес ныя пра ек ты раз-
гля даць як акно маг чы мас цяў 
для рэ аль на га на паў нен ня гла-
баль най іні цы я ты вы «Адзін по яс. 
Адзін шлях».

Тан Сюй гу ан вы со ка аца ніў 
уз ро вень су пра цоў ніц тва з бе-
ла рус кі мі парт нё ра мі, у пры ват-
нас ці, ААТ «Бе лАЗ»:

— Мы доб ра вы ка на лі свае ін-
вес ты цый ныя аба вя за цель ствы. 
Па цвяр джэн нем гэ та га з'яў ля ец-
ца зда ча ў экс пе ры мен таль ную 
экс плу а та цыю су мес на га пра ек та 
«Вей чай—Бе лАЗ», — пад су ма ваў 
ён.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ДА ПА МО ГА 
СА ЦЫ ЯЛЬ НА 
ЎРАЗ ЛІ ВЫМ
Двац цаць зван коў пры ня ла пад час пра мой 
лі ніі 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. Боль шая част ка 
з тых, хто да зва ніў ся, — жы ха ры Го ме ля. Але ж 
вый шлі на су вязь і гра ма дзя не з Ка лін ка віч, 
Жло бін ска га і Го мель ска га ра ё наў. Тэ ма ты ка 
зва ро таў бы ла вя до мая: праб ле мы ЖКГ, 
са цы яль нае аб слу гоў ван не, аса біс тыя прось бы.

Дзяў чы на, ін ва лід дру гой гру пы па пра сі ла да-
па маг чы ёй у рэ абі лі та цыі. Ка ця ры на Ана то леў на 
па абя ца ла, што ў най блі жэй шы час гэ та ста не 
маг чы ма. Ма ці дзяў чы ны — ін ва лі да трэ цяй гру-
пы па тэ ле фа на ва ла, каб рас ка заць пра цяж кас ці 
з пра ца ўлад ка ван нем дач кі-квет ка во да. Ва ры ян-
ты ра бо ты пад бя руць служ бы за ня тас ці.

Яшчэ ад на гіс то рыя, якая па куль за ста ец ца на 
кант ро лі: жан чы на, ін ва лід пер шай гру пы, па ве-
да мі ла, што шу кае са цы яль на га ра бот ні ка, які б 
зга дзіў ся да гля даць яе і му жа — ён да апош ня га 
ча су быў аформ ле ны як са цы яль ны ра бот нік, 
але за хва рэў сам. Ця пер абод вум су жэн цам па-
трэб на да па мо га.

Вель мі мно га гэ тым ра зам бы ло зва ро таў ад 
жы ха роў Чы гу нач на га ра ё на аб лас но га цэнт ра. 
У асноў ным яны да ты чы лі ся праб лем у сфе ры 
ЖКГ. На прык лад, лю дзі ад на го з да моў па ву лі-
цы Ага рэн кі пра сі лі пры вес ці ў па ра дак пад' езд, 
у якім па мя ня лі ліфт. Спра ва ў тым, што на пя рэ-
дад ні гэ тай па дзеі жы ха ры за свой кошт пра вя лі 
кас ме тыч ны ра монт пад' ез да, які быў са пса ва ны 
пры за ме не ліф та.

Так са ма на пра мую лі нію стар шы ні Го мель ска-
га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ка ця ры ны Зен ке віч 
звяр та лі ся з праб ле ма мі спі ла ван ня ава рый ных 
дрэў, прось ба мі па чыс ціць ка ло дзеж, ра за брац-
ца ў су до вых ра шэн нях і ін шы мі пы тан ня мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Пра вы ка нан не па тра ба ван няў 
за ка на даў ства аб ахо ве гіс то ры ка-
куль тур най і ар хеа ла гіч най спад чы ны 
і рас па ра джэн ня Прэ зі дэн та аб 
доб ра ўпа рад ка ван ні мес цаў па ха ван ня 
га ва ры лі на Дуб ро вен шчы не на 
вы яз ным па ся джэн ні прэ зі ды у ма 
аб лса ве та дэ пу та таў. У ім бра лі 
ўдзел стар шы ні га рад скіх і ра ён ных, 
а так са ма сель скіх Са ве таў.

Стар шы ня Ві цеб ска га аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ кан ста та ваў, што ў воб лас ці 
ка ля 960 гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў-
нас цяў — і гэ та дру гі ў кра і не па каз чык.

Уліч ва ю чы, што на ле та бу дзе свят ка-
вац ца 75-я га да ві на Вя лі кай Пе ра мо гі, у 
цэнт ры ўва гі ўсё, што ўве ка веч вае подз-
ві гі ба раць бі тоў з во ра гам, па мяць аб 
ах вя рах фа шысц кіх аку пан таў, па ку тах 
на шых зем ля коў.

Шмат ча го бы ло зроб ле на для пры-
вя дзен ня па мят ных мес цаў у па ра дак у 
рам ках вы ка нан ня за пла на ва ных ме-
ра пры ем стваў «Го да ма лой Ра дзі мы» 
і на пя рэ дад ні юбі лею вы зва лен ня Бе-
ла ру сі.

Ка неш не, і ра ней на тэ ры то рыі ма-
ну мен таль ных комп лек саў, вай ско-
вых мо гі лак ста ра лі ся пад трым лі ваць 
па ра дак, каб пом ні кі бы лі ў доб рым 
ста не.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен-
ня ідэа ла гіч най ра бо ты і па спра вах 
мо ла дзі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Ге надзь ЯГО РАЎ па ве да міў пры сут-
ным, што да кра са ві ка 2020 го да бу-
дзе ўста ноў ле на ка ля 370 ука заль ні каў 

да мес цаў па ха ван няў, якія зна хо дзяц ца 
да лё ка ад вё сак і да рог.

Да рэ чы, сён ня ў воб лас ці больш за 
1460 вай ско вых мо гі лак. Веч ны спа кой 
там знай шло ка ля 402 ты сяч ча ла век. 
І, на жаль, проз ві шчы пры бліз на 206 ты-
сяч — не вя до мыя.

На чаль нік упраў лен ня куль ту-
ры Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Пётр 
ПАД ГУР СКІ ад зна чыў, што сё ле та ў 
спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас-
цяў унес лі ме ма ры яль ны комп лекс 
«Су раж скія ва ро ты», а так са ма пом нік, 
пры све ча ны па дзе ям вай ны 1812 го да, — 
у аг ра га рад ку Ва ро ны Ві цеб ска га ра ё на. 
Ён пад крэс ліў, што трэ ба ва ўсіх ра ё нах 
пра вес ці ін вен та ры за цыю па мят ных аб'-
ек таў па ўсіх пра ві лах. У пры ват нас ці, 
ня ма ла пом ні каў уста ля ва лі ў 1990-я га-
ды, але на леж ным чы нам не аб ход ную 
да ку мен та цыю не афор мі лі.

Удзель ні кі ме ра пры ем ства на ве-
да лі не каль кі зна ка вых мес цаў на 
тэ ры то рыі ра ё на. Па бы ва лі ў пар ку 
рай цэнт ра, дзе мно гае зроб ле на, каб 
ту тэй шым і пры ез джым бы ло ці ка ва і 
ўтуль на.

Дэ пу та ты азна ё мі лі ся і з хо дам рэ-
кан струк цыі ме ма ры яль на га комп лек су 
«Ры лен кі». Там па ха ва на ка ля 9,6 ты ся-
чы сал дат і афі цэ раў, ім ёны якіх вя до-
мыя. У «Ры лен ках» стар шы ня аб лса ве та 
Ула дзі мір Ця рэнць еў узяў удзел у за-
клад цы яб лы не вай алеі. Ён даў вы со кую 
ацэн ку кі раў ніц тву ра ён най вер ты ка лі 
вы ка наў чай ула ды ў спра ве за ха ван ня 
пом ні каў, абел іс каў, мо гі лак. І па дзя ка-
ваў тым, хто кар пат лі ва зай ма ец ца по-
шу ка вай ра бо тай, каб за ста ло ся ме ней 
не вя до мых ім ёнаў сал дат.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ,
фо та аў та ра.

КА А ПЕ РА ЦЫЙ НЫЯ СУ ВЯ ЗІ 
ТРЭ БА РАЗ ВІ ВАЦЬ

 ДА ВЕД КА «МС»
Wеісhаі — ад на з най буй ней ных у Кі таі ма шы на бу даў ні чых кар па-

ра цый. Штаб-ква тэ ра зна хо дзіц ца ў го ра дзе Вэй фан пра він цыі Шань-
дун. Вы твор чыя ж пля цоў кі раз ме шча ны ў Кі таі, Паўд нё ва-Ус ход няй 
Азіі, а так са ма Еў ро пе і Паў ноч най Аме ры цы.

Wеісhаі ўва хо дзіць у топ 500 кам па ній Кі тая, зай ма ю чы 84-ю па зі-
цыю, у топ 500 пра мыс ло вых прад пры ем стваў Кі тая з 27-м мес цам, а ў 
то пе 500 ма шы на бу даў ні чых кам па ній Кі тая ёй ад во дзіц ца 2-е мес ца.

Кар па ра цыя з'яў ля ец ца ад ным з су свет ных лі да раў па вы твор час ці 
ру ха ві коў, элект ра ге не ра та раў, транс парт ных срод каў і аў та ма біль-
ных кам па не нтаў. Wеісhаі Grоuр ва ло дае сур' ёз ны мі ін вес ты цый ны мі 
маг чы мас ця мі і во пы там ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва ў Еў ро пе.

Да рэ чы, стар шы ня праў лен ня гэ тай кар па ра цыі Тан Сюй гу ан двой-
чы ста на віў ся Ча ла ве кам го да Кі тая.

Та кую дум ку 
спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 

Мі ха іл Мяс ні ко віч вы ка заў 
пад час су стрэ чы са стар шы нёй 
праў лен ня кар па ра цыі Wеісhаі 

Grоuр Тан Сюй гу а нам

УСЕ ПОМ НІ КІ 
БУ ДУЦЬ УНЕ СЕ НЫ Ў СПІ СЫ

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ
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